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 לודגה םידליה | "
 ."םידליל רב ומ ו ולוכ" ל 'חנו

 (נוילא 52 .יוופש ש א = ו ה שסיהה |
|( 
 \ ת')'צר : הח)הב ,ה]ועב

 םדיילברלור .2
 אני לבו ן'לש קר ויהיש םיילדמ |

 ל אלה מ-01
8 

 ו

 םילקש 1,08 - קוידה ןצמל ואי

 אלמה רמג דע ענגמה .םוי 60 ר\ת הכסא

 רבלב 357 בל תודימב טדיילברלורהיי

 / ן 18 / ביכא-לת 4 יב ךרד "מ'עב תרושקתו תונוזיע כ" ות
 | = "ונלוכ" ןועובשל יונמכ יתב/ינב תא ףרצל ת/ןיינועמ ינא ו
 םילקש 396 לש עצבמ ריחמב (תועובש 52) המלש הנשלח
 ן 66 לש סיווש םימולשת השישב (ליגר יונמ ריחמ 8 םוקמב) ל
 ן .תיבה דע חולשמ ימד ללוכ דחא לכ ח"ש
 | :-- ======= 777.1 == == :אלמ םש

 :אבה ןפואב םלשל ףידעמ יא
 ןונ"עב תרושקתו תונותע .פ.כ תדוקפל םילקש . ךס לע תואתמה 6 [
 זילש יארשאה סיטרכ תועצמאב םלשל ה/ףידעמ ינא [
 | סרנייד [ | טרכארשי | | הזיו [ ]  :(סקיא */ןמס) סיטרכה גו
 :סיטרכה רפסממ

 יארשא יםישרכב תונמזהר י הסט ב טס טסה
 :תוהז תדועת | /  :דע ףקותב סט

 ו + וש השש 0 :סיטרכה לעב לש תבותכו םשז
 = 03 --70/ ו /' שרב ב :הדימב סדיילבירלור | ] יושב לבק ףידעמ ינא]

 1 לגרודכ ד רבדמו רקרקמ ררועמ ןועש ₪,



 //וה סוד
 קרב חא ןיבדיו ךיבצע הא החי \צוקשיכונד ,ךלוע םיטקנ'טםניאה י"ט גהנומ ךניהשנ

 רירחהחמ תא ן'צוב .רואזה חור'הממב רודסמוה חא שובבו בשומר ךמצע רוגה זא .ךיתוטבצא

 .קחשמה טועמ קרח אוה ברקה וב דיחיה ם'צורמה קחשפב

 9 ש א

 'נלטק ץורמ

 חא חוועער חמרחו םיבטמה רע הז חא תיאר

 ב ו וי ו וורו

 טרובנטה הינונמ תא ךוצהר הריהמה ךררה

 הרחהחה 'חבחמ רבו וומירער הקירבמהו הווו'דחה

 ויגיע

 ..ווושאר 'גמ

 2 ףועכמה חיירוש

 ונילא ו'גמ .הרידאה וחחרצה תובקוב

 חיידוועל ךועמה קתינרהב ןומ'יט

 םוקנל ועקבמ .שיחבתב .דיררופ .'ןווכמה

 דדוחמ שבוכב החוט ושומחה ןומייסב

 רע הוושעשמ הקחברה .'נוב בנזו

 :ךטמה לע ח'רבע םע הועמד

 (תומגנ הנ'אש האקתנרה-הבשהחמ
 ₪8-552%ו7 :'ל₪ :הכ'מת חקלחמ ם8- 552413 :'םהב ם5-5526₪2 :'רט 45448 הילצרה 28 בורוזולרא 'חר :קוויוע זכרמ .חבועחמ חיב |
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 ו ו ! 1 " ווב ןילביצ ןרוא :יארחא ךרוע
 ןובנזור"הוטע ילרוא :ל"כנמ

 לואשיבא יריש :ל"כנמס

 6 94 6 42 /ןוז ו" וומ רומיל :תכרעמ תריכזמ
 וז צה <\1 03-5180871 ₪ :תועדומ תקלחמ

 ,רייס תירוג ,הארגנ ילט :םייונמ תקלחמ
 03-5180870/4 ₪ למיש תיגח

 דואו
 1 . ו ו 1 ו

 68104 ביבא"לת ,84 יבצ"ןב ךוד :תכרעמה תבותכ
 (יוק בר) 03-5180820 8

 / [ וו 03-6810401 ₪

 | / מ"עב יפלח .ש.ח :תוחולו תודרפה

 מ"עב תוספדהו תוקפה צ.צ ;הספדה

 "וינבו יבצ" :היכירכ
 03-6951118/9 ₪8 רב :הצפה
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 ו 8 תניאו
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 לוכגה הפיא
 אשונב ונלש | קוסיעה

 וניינעש :ןיזגמב היפרנואונ

 עבונ "היגולונכטו תובות"
 .תוביס המכמ

 םוחת לכ ומכ ,תישאר
 תועוצקמ םג ,ונייחב רחא
 וגוזינ היפְרגְואינה

 ךכו ,תיגולונכט תומדקתהמ
 דוביעב ונתלוכי  הרפוש
 םיכוז ונאו םיטרפ תגצהו
 שדח רודמ תופמו םיסלטאל
 .(20-23 'מע ,147-17 'מע)

 ונל  ווצקתה - ,תינש
 םע הוק םגש יפכ ,הולובגה
 ,ןופלטהו ןוריוואה תאצמה
 םיבר םינבומב ,הזמ רתוי ךא
 3 יצהר -- ל 0 -- לככ ונלש הולונגה םימלענ
 בו יו וירו וו יב ריבי ונייח תא םיפיקמ ונחנאש

 יי ועו ] וו דת ₪ זכו ד רה וי |
 ל א ב תוושקת תויגולונכטב [= =

 ,18 'מע ,10 "מע) תומדקתמ |

 התע תאז אוקי - ונלש תולובגה תאו .(50751 'מע |
 .סטייג ליב לש ורפסב תינכדע הרודהמב ול רוזעל רבח ינממ שקיב עובשכ ינפל ן

 ושוחת .ושיגרתו וובחתת ,ובד לש ופוסב ותעיסנ תארקל םיניינענ תומוקמ אוצמל
 םיילאוטריו םישגפמ לש שוגירה תא םכמצעב ,ןודנולב יתלייט םלש הליל .ונרובחתה .ןודנולל |

 ושוחת ,תורחא תונידמו תוצרא ,םישנא םע יתיתש ,תוגצה יתיאו ,םינואיזומב יתרקיב
 ותוי םיצור רשאכ םיווקהו םדומה תולבגמב יזכרמב יתינקו םייתנוכש םיבאפב הויב
 ושוחת .היגולונכטל םיענכנ ךא ברקתהל רתויו תישיא ינא ,ןודנולל עסנ רבחה תרחמל .תוינק

 לככ יוטיב ידיל האבש קחרמה תלבגמב םג .יליילה לויטל יתקפתסה | <
 ואלב תרצונש הבריקהמ רתוי םיפצמ ונאש - .טנרטניאל רבוחמ אל דועש םכמ ימ |ן:|)4ו

 .יכה ייונמ לש רדסהה ךרד רבחתהל יאדווב חמשי- [(
 םע תספדומ םיכודה תפמ ,םולשל ועס אלש םכמ ימ ."תויגולונכט ינש" םע טיבמוז
 ...םינפב תוחתפמהו ץלמומ לולסמ "ילטיגיד ןמור" לש רסמה םע םיכסה

 ןפואב קסעש םינש שולש ינפל יתבתכש |

 =>->ע/6=) ונלש הבישחה תרוצ תא הנשמ טנרטניאהש |



 סו'גסוש
 14 ךסמ ,4860א 67א1112 בשחמ :האיצמ ריחמב 5
 ,םיקחשמו תונכות ללוכה 240 קסיד דראה ,'ץניא

 ,הלופכ תוריהמב 60.01

 לאיראל תונפל .אאזמ.אגהז ,רבכע מ-0
9.. 
 הזיראב "רזוח .ןמטאב" קחשמה .1 ;הריכמל 5%
 .דבלב ח"ש 99 .תירוקמה
 < 00 י.תירוקמה הזיראב "םילגלג לע" קחשמה .2

 ינותיע השומח ידי לע רחבנ) תידמימ תלת הקיפרג
 תא לביקו הבוח קחשמכ ב"הואב םיבשחמ
 ח"ש 39 .(1993 תנשמ רתויב תובוטה תורוקיבה
 .דבלב

 | .360% םיקיר םיטקסיד .3
 .קחשמל ח"ש השולשמ לחה בשחמ יקחשמ .4
 | .925629"09 ,לאירא
 .בצעמ לכ לש ומולח 1.6630 שוטניקמ הריכמל 5
 סיטרכ + םדומ + הרידא תונכות תומכ םע 20
 .03-5237566 ,םדא .ואידיו
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1 
 עוקת ינאו טיבמוז לש ?ונמ ינא ידוו ש"ד ונל חלוש .נ.א

 תא יתארק .סקמו םס קחשמב | = "רוא תנש זאב"ו

 -- זתנבה אל זץ ו טוסה והז ."םיעוצעצה רופיס" ינסיד לש
 ךמצה .יטוח .דונש = תושעל בשחמב ולוכ רצונש אלמ ךרואב םלועב ןושארה

 היה מה ןוותפה ףדב .יקנעה יובואק תבוב .51)% לש הדובע תונחת 100 -

 םיירפסמה םע שמתשהל בותכ שיאו ,סקנה םוט לש ולוקב תבבודמ ,ידוו םשב
 יתנבה אל ."דמ"ה לע תוכוראה .דוב'אל םוכלוה "רוא-תנש זאב" םשב ללח
 | ."דמ" הז המ דחי רוזחל ידכ הלועפ ףתשל םיכירצ םה

 ןייטשרוב ןתמ ,יל ורזעתש הווקמ ולה, 0
 רט ס"מ .תניינעמ הקפהה

 ו .-, + + ו. + 4 ו. | ו ו וו ו == כ == שי ה ו שי ו ה ו ו ו שע= 5 = ---
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 \ / ₪ ₪ ₪ ה ]

 דל א - 0

 .,םישודיח ..תואצמהו תושדח ,םישודיח

 5 ל רק רד ו : *.=1 .: = 0-8 ראש". י%. י ו שי ₪ ב[ קצ - רב רכה רו כמא
 ו "*% | . "= % ו | =- 1 ו =? | .. , \

 .95 תונולחב םיעמטומ ויהיש טנרטניאב שומישל םילכו תונכות לע זירכמ סטייג ליב <:

 ירשפא ץורע לכבו ונדיתע לע עדימה תדרטסוטוא תעפשה לע רבדמ אוה שדחה ורפסב

 .טנרטניאה לע םג טלתשהל ותנווכ לש רסמה תא רדשמ אוה

 בוליש לע ועידוה פייקסטנו ןאס ,סקיפרג ןוקיליס .קט-ייהה תורבח ןיב שמשימ

 יהוז .(דועו ואחמ /חאוו . גטג-ל) הידמ-יטלומו דמימ-תלת תולוכי תעמטהל תויגולונכט

 .טפוסורקימ לש המחמה תזרכהל "תירירש" הבושת טלחהב

 םיבבש לע תססובמה םינוינחב תינוכמ תרקבל המכח היגולונכט קוושל הלחה אנעי +:
 ?םיחטשל תוינוכמ תבינג ינפמ םידחפל הבושתה יהוז ילוא .בכרה ילכב םינקתומה
 תופיצרב חותפ ."רתויפמוק" םיקחשמו םיבשחמ לש תוסנתה זכרמ חתפנ הילצרהב +:%

 הילצרה ,48 ןוירוג-ןבב שדחה זכרמב םויה לכ

 תא הניקתה "תניב" - קוחרמ הדימל לש םייוסינב ולחה ץראב םג .ב"הראב קר אל ₪

 .ןדריה קמעב תותיכ ודמליש ןליא-רבב םיצרמ רובע "לטר'צקיפ" תכרעמ
 תיב" אשונב בשחמב םידלי ירויצ לש םיסרפ תאשונ תורחת לע זירכמ תוחפט קנב 2
 .52008 ג"ר ,10832 .ד.ת "תוחפט תורחת"ל חולשל - "יתומולח

 ירצומל תוחוקל ןודעומ - "רבח איבמ רבח" עצבמ לע הזירכמ "םישילא" תרבח +:
 ./וחטפ=5 סוריו-יטנא

 - "גאבלט"ב הכימתו תוריש לבקל היתוחוקל תא הנימזמ "םטסיסיטלומ גאב" +:

 .ךרובמ ןויער ,7

 ן ןח מ ו ו י = \*רתה דררקוו דזה ו ברו רו זר ,(| *% ץד =
 1 | ן ה - ! %* | - - ו - יא --4 | , | = =( : .""

 \ווחטפסבק6 תיבמ שדח קחשמ וז טסוופז לש ומדה
 םלשוי קחשמה לש וחותיפ .ונידיל עיגה ,קיתווה
 תא ןנשל רשפא םייתניבו ,אבה שדוחה ףוס תארקל
 ;הלילעה

 .,ריווא תוניפס תוטלוש ובש ,ונלשל ליבקמ םלועב
 . ,ךיבא גרהנ םייריוואה תוברקה דחאב .המחלמ הצרפ
 תא ךישמהל ךילע .יטנלטא"ןופצה רוזיאה גיהנמ היהש
 .,רתויב הבוטה הרוצב הרזגה לע דקפלו ךיבא דיקפת
 .תורחא תוניפסמ תורחא תורזג שובכל תוסנלו

 ,םיינדיתע םיסוטמ יגוס הנומש םידמוע ךתושרל ||
 .דומלל ךילע .ולש תונורסחהו תונורתיה דחא לכלש |

 .תונורתיב שמתשהלו ךיבירי לש םתשלוח תא לצנל
 .לש םילועמה ריוואה תוברקב ךלש סוטמה לש
 .קחשמה
 'םג וב שי .ריווא תוברקמ קרו ךא בכרומ וניא הוז קסואסז |

 + תורכל ,תופקתמ ןנכתל ןתינ ובש ,יגטרטסא דצ
 | קחשמה תא ושעיש םיבר םיביוא שוכרלו תותירב |[

 .ןיינעמ רתוי הברה

 תיריווא השורי
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 .(| רגצפ אס וסט ה-ל ףסונב) ןורחאה שדוחב לבקמ ינאש

 ..לודגב םירזוח םה וישכע לבא ,עורה תא חצנל חילצה |

 .המישמל סיוגש ,רגייג לש תירוקמ הקיפארג היהת ומצע קחשמב

 -הי יי יי יי , רזר 1 = 1
 לבא תוחאוט דט .םלוט רסאמ ?תרבוטל הכירצ תא וחז המבו
 ו ו ירד יכו ב ו רו ו ו ה בו -7 = ב =

 == ..ארונ אל .ןוכנ ,הא !התמ רבכ תא

 תוטטושמ תוחור
 | םיקחשמ רוצייב דימתמו זאמ ונייטצה 7דח | ם/ם\ תרבח לש םיתנכתמה
 .תונולחל רזומ רומוה שוח ילעב
 עיגה ךכ רחא ,זגא= ץסטמ 85ז 50ז-בו ןוטייפ יטנומב ליחתה הז
 ליחתמ רופיסה .הח6הס= הוושח|6ג עיגמ וישכעו גו = טז
 בל םש אלו ןושיל ךלוה ,הנושאר הגרדממ יאקירמא לבמט ,יאו'גשכ
 אל רקובב םק אוהשכ .תורושק אל ולש דמחמה תוחור תא ריאשהש
 עסמל תאצל בייח אוה :הרירב םוש ןיא יאו'גלו ,רכז וליפא ןהמ ראשנ
 .םיבבושה םידשה תא אוצמל הרטמב ,הקירמא ביבס
 רתא וא הנידמ גציימ םהמ דחא לכש ,םיבר םיבלש ללוכ קחשמה
 םע ,רבד לכל 605 קחשמ והז :.תאזה תיקנעה ץראב םסרופמ
 -[  האלפנ היצמינא םע ,םילבוקמה םיטנמלאה ראשו תוציפק ,תומלוס
 .תונבצעמ שרק תוחידבו

 ו

 דוע ,םינש רבכ הלועפ תופתשמ הקסבפם-ר ופ 50-והח= תורבחה

 ₪ רהנב םיטייב הברה ורבע רבכ זאמ .ווסו - :סזו סאו האסשה א:=א יִמיִמ

 ,רומאכ היהש ,םוד םע הפה תא םלוכל המתס ומ תרבחו ,יטנרבייסה
 דוע ,םטא6ש אטאם\₪ לש ורות עיגמ וישכע ,וצסו - 30 לש יניצר רופיש
 ה יכסמ ןדיעל ךיישה) ל"נה תורבחה לש יסאלק תוציפקו תוירי קחשמ

 .םוד-לייטס קחשמל ךופהל
 םלועה תא ליצהל אציש ינידנולב ודנמוק לייח היה םו/6= ,רכוז אלש ימל
 הלוק תויחפב שומיש ידי לע ,ףרוטמ ןעדמ הזיא לש וידימ תורופס םימעפ

 ,ימוק יפוא לביק קחשמה ,האצותכ .םיקהבומ םיירבג םיפיטואירטסבו
 הזיאב ולקתית םא ואלפתת לא זא .שדחה קחשמב םג יוטיב ידיל אוביש
 .ןונגסב והשמ וא ,טסיניבוש טסידס רב-ריזח

 [חפמש ימל ץלמומ אל ...ךעוחהמ דחפמש ימל וש

 .רחא דמיסמ םיפרוטמ
 .המ לכל הכישמ וזיא הארנכ שי 60 ₪5הקהםה\ו!5 תרבחל

 | 'רהא אוצמל חילצמ ינאש דיחיה רבסהה הז .שפנ תולחמב רושקש

 ,,הרדיסב ןושארה קחשמל ךשמהה ,םהחאפסםס 2 תא יתיארש
 - .ינשה "עגושמ"ה קחשמה םג הז .םינש שולשכ ינפל קושל אציש

 .ןש ןפ וטלתשהש רחא דמיִמִמ םירזומ םירוציב קסע 051 ,רכוז אלש ימל
 קיימ קחשמה ףוסב .ןוסואד קיימ םשב ןכסמ רוחב לש וחומ לע

 5 שיאה ,רגייג .ה לש תויתונמאה ויתוריצי לע ססובמ קחשמה
 .."ינימשה עסונה" יטרסב תודיחפמה תוצלפמה תא איצמהש



 םירבד תצק םכל רפסל ליחתאש ידכ ןמז קיפסמ םיריכמ ונחנאש יל האר
 .היפרגואיגל .אקווד ,םיהדמ ןפואב ,םירושקש םירבד ,ימצע לע םיישיא

 םיעבצב םלועה תפמ תספדומ וילעש ,ילש היטבמאה ןוליווב ליחתנ
 חמש ריש רישל ,ןבתסהל ,דומעלמ הלודג האנה ןיא .תיתפרצבו םייעבט

 הצור תייהש ץרא לבח וא ריע וא הנידמ לע (המ םע בושח אל) ץיבצהלו
 יטוטיש תרגסמב .חבושמ הז ירה רתוי רזומ םש לע עיבצמה לכו ,תוארל
 דועו רינוסב רשא "הקנידוד" ,"איבנ סאפנ"ב רבכ יתייה ילש היטבמאה

 (םכתא יתנמזה ,ושייבתת לא) ילש םיתורישב רצק רויס .תומיסקמ תונידמ

 ידועב ,םשרתהל לוכי ינא ךכו ,םיינועה הבוגב יולת הפהפי סובולג הלגמ
 זא .דנליז וינ לש התוחדינמו ידוהה סונייקואה לש םוצעה ולדוגמ ,דמוע

 ןפוא ותואב לבא ,םכלש םייחל םירושק שממ אל ילַש םיתורישה ילוא

 קר הרושקה םיקחשמ תרדיסב ליחתהלו היפרגואיג לע רבדל הצור יתייה
 זה יקחשמ :ןיינעמ רואב ותוא ריאהל החילצמ לבא ,אשונל הפיקע הרוצב
 .(דועו 51או(דזדץ , 51916 א111) םהינימל |

 היימדהב בושח רטמרפש הליג וללה היצלומיסה יקחשמל ספתנש ימ
 ,המגודל ,יטיסמיסב .םקומ אוה וילעש חטשה יאוותב יולת טמרופ לכ לש

 הלא תורוקמ .םימ תורוקמל הבריק אוה ריעה לש המויקל םירטמרפה דחא |
 .תונופטש ,הערה חתפיהל הלולע םג םשמו ,תורוחס תרבעהל יעצמאה םה

 ןתדלוהל ואיבהש תוביסה תא ןיבהל הסנמו םלועב לייטמ התא רשאכ
 םוקמ תבריקב םימעפל אצומ התא ,םיוסמ םוקימב תוצראו םירע לש
 םימעפל .יסיסב םו'ק יכרוצל ןהו הרובעת יכרוצל ןה ,לודג םימ רוקמ
 תרוצש ,םיביוא ינפמ יעבט הנגה םוסחמ םע םוקמ אצומ התא

 לש התוחתפתה .הנגה ילוטנ תומוקמ לש וזמ ןיטולחל הנוש ותוחתפתה |
 ביבס םירה םילשורי" ,התוא הפיקמה עקרקה יאוותב דואמ היולת ריע

 תא שובכל הללאל השק" :רמול םצעב איה הנווכהשכ ,רמאנ ,"הל

 [| ידעלבה םימה רוקמ לע תחמוצש ריע ."םירה תפקומ איה יכ ,םילשורי
 םימ שי ןנל" הפי תוחפ תירבעב הזש ,"רבדמ הוונ" תארקנ חיחצ רוזיאב
 ."ףסכ לופכ םהמ חקינו הביבסה יבשות ראש תא קנקננ וישכעו ,ןיוא םכלו

 ויהי םיררה םירוזא יבשות ,יזיפה הנבמ לע םג העיפשמ היפרגואיגה

 רוע ילעב ויהי ירבדמ רוזיא יבשות .תוקזח םייקוש ילעבו םיילגר ילקועמ
 ןווגל תיסחי עיתפמ ןפואב תוריהב םייניע ילעב ,תיסחי םימורג ,בורצ
 ןבנבל רוע ,תונידע םיידי ילעב ויהי םירישע םינילופורטמ יבשות .רועה
 ןתינ ,רתויב םינווגמ םירוזאה ,לארשיב .רתוי םיבוט םימי וארש םירירשו
 .ןופצהו םורדה ,ףוחה רוזיא יבשות ןיב תיסחי םילודג םילדבה תוארל
 םייח תמר תוכזב םלועב םירחא תומוקמבמ תוחפ םייטמרד םילדבהה
 ביצי ףתושמ הנכמ הקינעמו יפרגואיגה ינושה תא תנזאמה ,תיסחי ההובג
 .הנוש יפרגוא'ג הנבמ ילעב םירוזא לש םיבשותל תיסחי

 תדלקמ דיל בשוי ינא רשאכ :הלאשה תלאשנ וזה תודיחאה תרגסמבו
 סנה וא ,(ודרולוק) ב"הראמ סכלא ,(קסנימ) היסורמ ייגרס םע רבדמו
 ,יתוברתה ,יזיפה ינושה ?וניניב ינושה אטבתמ המב ,(ןכנימ) הינמרגמ
 ?יפרגואיגה ,ךכ לכ יסיסבה ינושה רקיעבו

 יפלא הזמ הז םיקוחר ,םינוש םייפרגואיג םיאנתב םייח ונחנא
 סומ תייק לע םילוח ,95 תונולח תא םיללקמ ונלוכ ןיידעו ,םירטמוליק

 םיכחמו םישדח םיטייס םישפחמ ,(דלוקוש סומ לש גוס אל ,תינמגוד)
 .םייקסטנב םיגאב הברה ךכ לכ ויחי אל ובש םויל

 דחא לכש תורמל ,ונלונ תא דחאמש םרוגב רזכהל ףוס ףוס רשפא ןאכו

 םימוד םואתפ םיארנ ונלוכ - ןולחהמ ןיטולחל הנוש הארמ האור ונתיאמ
 קר שי ובש רפכ ,ונלש שדחה רפכה לש עקרקה יאוות תא םינחוב ונחנאשכ
 םדא ינב לכ ןעמל ,השקבב השעת ,ילש םיהולא" :םלוכל תחא הליפת
 "!הזח ...זמה רזוארבה יל עקתיי אלש ,םלועב

 םיסקאפ תונכות לש יִנלוח בבוחכ
 המכ ימצעל ןיקתמ ינא ,םילנימרטו
 .שמתשהל וזיאב רחובו ,ולאכ תונכות

 תבב המכ ןיקתמ ינאש ,םיתיעל ,הרוק +
 תאצוי עתפל זאו ,תספדמל ףסונב ,תחא
 הסריגמ אוה ז!אז\ 1 1. ץבוקש העדוה
 יתש ?תמ ימ המל !וש .תונולח לש הנשי

 ,הנתשמ אל הז ןיידעו בשחמל תומטל
 ,םעפ ול הרק המוד רבדש ימ לכ ןעמל זא
 | תשחרתמ הלקתה :המולעתה תא יתרתפ
 | לע םינקתה ידמ רתוי םיסמעומ רשאכ
 | ןכ לכ המל ןיבהל לגוסמ אלש אונ

 .םואתפ ותבוטב תוצור תונכות הברה
 אל) תונתלח לש 4 טקסידל םישגינ

 שי םש .סודל םיאצויו (95 תונולח

 איהו "םאעגאכ" תארקנש הנכות

 הנכותל םירמוא םתא ,םיצבק תחתופ

 ב ומוקמל וחוה || ץבוק תא חותפל
 ,לאוג ןויצל אבו ,ו\1אס5\\0

 | - פוש ו - ךרע מ - | -|



 ובמצדב 1871978 ןיב
 לביטספב וגצוה

 קטמניסב | םליפויפמוק

 .בשחמ יטרס העשתכ
 תא וגצייש םיטרסה

 םיעבשהו םישישה תונש
 "ליוואפלא" ויה הפוריאב

 (ופ65)יתפוצה
 ילגנאה "ללחב האיסידוא"ו
 ₪ ויה הפוקת התואב .(1969)
 עדמ רדגב םיבשחמה
 .לדוגב קנע יבשחמ :ינוידב
 תא | ודיתפהש | ,רדח
 תא םג התיאו ,תושונאה
 .םיבשחמה | .םינעונלוקה
 .תא עונלוקב זא וגציי

 חאה" ,עורה תוטלתשה
 ןוטלשל רזע ילכ ,"לודגה
 הנוכמ וא - תחשומ
 ייח תא תנכסמו העגתשהש
 ,םלוכ

 םינומשה תונשב
 םיבשחמל השיגה התנתשה
 .סודה תאצמהו םוטא תוצצפ ,םילגרמ יקחשמ .עונלוקב

 ,דיוויד ,הרוביגש ,"המחלמ יקחשמ" הידמוקה האצי '83"ב
 .םדומה ךרד םינוש םיבשחמל ץורפל גהנש ,ריעצ םיבשחמ ןואג
 תומחלמב עשעתשמו רפסה תיב בשחמב וינויצ תא ץפשמ אוה

 .הבקסומ ימשל ינלטק ליט חלוש אוה תועטבש דע ,תוימוטא
 .בוט ,יופצכ ,ףוסהו ,הידמוק קר תאז ,גואדל אל לבא

 ןונח לע ,הידמוק אוה םג (1984) "ינורטקלא םולח"
 ול טלתשמ הזו בשחמ הנוק ,הדובעל רחאמ דימתש ףקשוממ

 לע ותיא הרחתמ....ו הקיזומ בתוכ ,תוישיא לבקמ ,תיבה לע
 תא ףקשמש ביבח טרס .הכומסה הרידה ןמ תינל'צ לש הביל
 .םינושארה םייתיבה םיבשחמל תולגתסהה יישק

 םיבשחמה תוידמוקמ תחא איה (1986) "ץפקמה שאלפ ק'ג"

 ישארה דיקפתב גרבדלוג יפוו םע ,םינומשה תונש לש תועודיה
 םייחה .יקרוי וינ קנבב הללאל הרזומ בשחמ תליעפמכ
 יטירב לגרמל דוק םש ,"ץפקמה שאלפ קג"ש דע םיממעשמ
 ,(תולגלגתמה םינבאה לש ריש לע ססובמ) היסורב דכלנש
 קומע תנבוסמ המצע תאצומ יפוו ,הלש בשחמה לא רדוח

 גצומ בשחמה םעפה .הבהאהו תותשרה ,םילגרמה יקחשמב

 .םעפ ומכ דיחפמ אל לבא ,םנמא ןכוסמ ,דידיכ =
 םינד םקלחש ,רקיעב חתמ יטרס ונל ואיבה םיעשתה תונש =

 לביטספב רקיב ןמינה רנבא
 תא .קטמניסב "םליפויפמוק"

 ,לטק אוה הכורעתה
 תרוכבמ ,הנהנ אוה םיטרסהמ

 עזעדזה אוה צוחדטספודצ

 םירחאו טנרטניאה תוטשפתהב
 .יטילאיר לאוטריווה תוכלשהב

 םיעיפומ (1991) "סרקינס"ב
 ,הייטאופ ינדיס ,דרופדר טרבור

 סקיניפ רבירו דיורקא ןד
 תומל קיפסה | םייתניבש)
 םיקעזומ םלוכש ,(םימסמ
 הנכות בונגל לשממה םעטמ
 .םידוק תחצפמה

 (1991) "אשדה חסכמ"ב
 חותיפ לע דבוע ול'גנא רוטקוד
 תועצמאב ישונאה חומה

 תא חקולו יטילאיר לאוטריוו
 דבועה ימוקמ רגפמ ,בו'ג
 .תונויסנ ןפשכ ,אשד חסכמכ
 םיבשחמ תייצמינא הברה

 ךפוה בו'גשב הזה טרסב תרבוע
 םימס דועו דוע שרוד ,ןואגל

 לסחמו ,יטילאיר לאוטריוו
 הקיפארג .םלוכ םע תונובשח

 .תיחטש הלילע המיהדמ
 "לוסיח תדוקפ" טרסה

 הרומ הרוכב תגצהב ןאכ גצומש
 לע אולכה רבעשל רטוש קחשמ ןוטגנישוו לזנד .ךשמה לע
 תומדב םחליהל קעזומ אוה ,ותבו ןתשא חצור תגירה
 תבוכרת לש בשחוממ לייטקוקמ בכרוהש 6.7 דיס ,תבשחוממ
 ןומיא ךרוצל המקוהש תיתוכאלמ תוישיא יהוז .םלועה יעשר
 רבכ הז) םייגולויב םייח הלביקו יטילאיר לאוטריווב םירטוש
 םישועש םייפארג םילולעפב דקמתמ טרסה ,(ינוידב תמאב
 אלמלא תעזעזמ התיהש עשרו תומילא אלמ אוה .םשור הברה
 המכ דע :וננמז לש תויתימא תולאש הלעמש קזחה רסמה
 םיתנכתמה תוגהנתהמ דומלל תולוכי תובשחוממ תויומד
 .עגמב ןתיא םיאבש םישמתשמה תוגהנתהו ןתוא ונבש

 וילע ושענ ךא ,בשחמה תא שממ ונרכיה אל דוע םעפ םא
 עונלוקל בשחמ ןיב רוביחה ,םויכש ירה ,םייתוכיא םיטרס
 תועמשמ רסוחמ ךא יפארג זואוטריוול עונלוקה תא ךפוה
 "תינלטק תוחילש" ,"סרהה שיא" ומכ םיטרס רשאכ ,םימעפל
 עונלוקה תודוסי תא טטומל םיסנמו םיאב "הרויה קראפ"
 .בוטהו ןשיה

 :ב תרמגנ אלו וקליוו ר'גורב הליחתמ אל תואיצמה
 ד טור אא 505 זאוס

 יתרקבש חמש ינאו ,יתוכיא לביטספ היה "95 םליפויפמוק"
 ₪ .96 םליפויפמוקב תוארתהל ,וב

 זמ ןמינה רבא ₪₪



. 

 המאתה
 תישיא

 ןודעומה - ןיילןוא-טיבמוז
 יתה ןותיעהו ינורטקלאה

 םישדוח המכ זאמ ,ונלש ּ
 ונמצעתהו ונלדגש א

 ונחנא וישכע .ונילע ןטק היהנ סא .יב.יבהו

 !התכ םילוע
 תראפתל רתא וניה טיבמוז ןיזגמ

 - "תויגולונכט ינש" תובידאב ,טנרטניאב

 בצועש - - !וווק://וש אא ,5חההו ,חשז/20חו0וו
 !!!תרק דורמנו ןזור קיימ ידי לע הנבנו

 יונמ וניה טיבמוז לש יונמ לכ
 תויונו | ראוד תבית לעב ,טנרטניאב
 תוישדוח תועש 4) תואלמ "טוטיש"
 .(םניח <

 תרבוע :ןיילןוא-טיבמוז .תולועפ לכ
 ונא וולע אלפומ םלוע ותוא ,טנרטניאל

 הברה ךכ לכ םיארוקו םיבתוכ

 הכותל הגקתה תוזורוה
 דעוימ טיבמוזמ םתלביקש טקסידה

 76" תוכרעמ לע טנרטניא תנכות תנקתהל
 ."תונולח" תוצירמה

 8 וא ג ןנוכל טקסידה תא וסינכה
 "תונולח" לש םימושייה להנממ וליעפהו
 0: וא .\:?טווטומו

 תכרעמב שדח ןולח חתפת וז הנקתה

 ,[1ץ ,ןגייח ,המאתה תנכות ובו םכלש
 .אא/\א-ו ,ינורטקלא ראוד

 תוארוה רחא עצבל ךכ םשלו) תישיאה תא ונמקיהש זאמ הנש הרב
 .(םושירה

 היו המזותהו םוש'ר תוזורוח
 "טיבמוזל םימושר ויהש םייונמה לכ
 ;םימייק רבכ םהיתונובשח - ןיילןוא

 םשמ הנושאר תואו יטרפ םש
 אלל) תילגנאב תונטק תויתואב החפשמה
 החג| 6 = 3תג!| :אמגוד (םיחוור

 .יונוש לכ אלל הראשנ המסיסה

 םימושר ויה אלש םייונמה לכ
 ייונמ תכרעמל ולצלצי - ןיילןואזטיבמוזל
 םמש תא ושקביו 03-5180870 :טיבמוז
 .םתמסיס תאו

 המאתהה תנכות תא וליעפה התע
 .טנרטנוא-טיבמוז ןולחמ תישיאה

 לש טרופה רפסמ יבגל הלאשל ונע

 .םכלש בשחמב םדומה
 'סמ תא ונכדע ,םכירוגמ רוזיא יפל

 רמולכ .טנרטניאה קפס לש ןופלטה
 .ביבאזלתל גויח רוזיא ופיסוה

 תכרעמב םכמש יבגל הלאשל ונע

 םכלש אלמה םשהו (גחגו| אמגודל)
 םעפ לכב :ורכיז .(גתבו 15%| אמגודל)

 המאתהה תנכות תא םיליעפמ םתאש
 ישיאה בשחמב המסיסה תקחמנ תישיאה
 וגייחתש הבורקה םעפב ,רמולכ .םכלש
 תא שיקהל בוש ושקבתת טנרטניאל
 חאה תא קיחרהל הטיש) .המסיסה

 ויהש םייונמה םג וצלאיי טנרטניאל המסיסה תבכרה יללכ בקע .ןורחאה עגרה לש יוניש
 !םתמסיס תא לבקלו (037-5180870) תכרעמב םייונמה תקלחמל רשקתהל סא.יב.יבל םידבוחמ

 הנכוהב עומ'וע תוזורוח
 טנוטנואל רבחתהל םיצוו רשאנ

 ןולחמ זה[ 18 - ןגייחה תא םיליעפמ
 םעפ וז םא ,רומאכ .טנרטניא טיבמוז

 - תישוא המאתה רחאל הנושאו

 ןגייתחה .המסיסה תא שיקהל ושקבתת

 קפסל רשקתיו ,םדומה תא לחתאי
 לע עידויו ,"תויגולונכט ינש" 'טנרטניאה
 ,הלאכ ויה םא תואיגש

 ו\/תמ"ב טטושל םילוכי םתא התע

 וליעפת רשאכ .\ארא\א תנכות תרזעב

 ואצמת םש .טיבמוז רתאל ועיגת התוא
 ,םיידיתעו םימדוק תונויליגמ תובתנ
 ירוזיא ,תובתבב ורכזוהש תונוש תונכות
 םשמ .תכרעמה ירבחל השיגו תשקשק
 טטושלו ,"ינש" לש רתאב רקבל ולכות
 תוצלמה תמישרו יפילע .תשרה יבחרב
 םתאש ןאל "ישפוח ישפוח" וא ונלש
 .םיצור

 (םאסואפםא) "טוטיש"ה תנכות
 הנכותב הפלחהל תנתינ םכלצא תנקתומה

 ונניאש) אשד( \ח - רתוי תירלופופ
 התוא דירוהל רתומ ךא הציפהל םישרומ
 תא רפשל וצרת רשאכו םא .(תשרהמ

 דירוהל ולכות - םכלש טוטישה יאנת

 םיישיאה םינותנל התוא םיאתהל ,התוא
 .הּב שמתושהלו םכלש

 שומיש תושעל םג םילוכי םתא

 .5-א1411. - "ינורטקלאה ראוד"ה תנכותב

 תא שיקהל ושקבתת התוא וליעפת רשאכ

 קודבל ולכות .המסיסה
 ראוז םתלביק םא
 (תת(א \א1411 | תדוקפב

 חולשל וא וזלע תונעלו
 טירפתב שדח ראוד
 תרזעב ו

 זז א תאז
 םג ולכות ראוד תעדוהל
 ייונמל םיצבק רובעהל

 .םירחא טנרטניא
 :תשרב םכתבותכ

 החה![655ח8תו חש

 תאצמנה ₪[? תנכות =

 תשמשמ טנרטניאה ןולחב

 1 ?(קעיפ/ וש 22 0/7
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 תוארוה הב ואצמת .םיצבק תרבעהל

 םיניינעמ םיצבק ירגאמל תובותכו הלעפה

 .תשרב

 הובוועהו תוכוזוש

 ?טנרטניאב יונמ רבכ יל שי םא המ

 תונכותה יתש תא ליעפמ ךניאש אדוו

 לשב  שמתשהל לכנות | .תינמז"וב

 ראוד חתולשל וליפאו) ךלש תונובשחה
 הנכותב שמתשהל לכות .(ינשל דחאמ

 ו ל ו: ויה

 ם 58 7

 רפסמ יפל "ינש"ל רבחתהל ךלצא תמייקה

 .ןגייחב יוצמה ןופלטה

 תכועמ יל ןוא וא םדומ יל ןיא םא המ

 ?"תונולח"
 .טנרטניאל רבחתהל לוכי ךניא
 םניחה תועש 4 תורמגנשכ הרוק המ

 ןילש תוישדוחה
 יונמה שדחתיש אבה שדוחל דע הכח

 "!נש" תכרעמל רשקתה וא ךלש
 רובע םולשת תארוה עצבו 8

 .(ךנובשח לע) תופסונ תוישדוח"תועש

 ,תשרב תואותהל
 הרואג

 יללכ בקע .ןווחאה עגוה לש יוניש

 םג וצלאיי טנוטניאל המסיסה תבכרה

 סא.יב.יבל םירבוחמ ויהש םייונמה

 תכרעמב םייונמה תקלחמל רשקתהל
 !םתמסיס תא לבקלו (01-5180870)

46180686 - 
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 רצומכ =
 אוה הידמיטלומ

 ,ןשעוימ תצק
 םלטא לבא
 ?₪ תונומתה

 ?נוישנ" ןיזגמה

 אוה "קיפרנואי'ג

 ףיקמ םור.יד.יס
 הוושש קימעמו

 קיזחהל דואמ

 תיבב

 לנוישנ לש תונומתה סלט א
 יכה םירצומה דחא אוה קיפרגואי'ג
 אל אוה ,הכ דע יתיארש םירשו

 הידמיטלומ רצומ תויהל רמייתמ
 אוה ,ןכש המ .ךכש בוטו ,חהובג המרב
 לש תונומת"סלטא תויהל רמייתמ

 רמוא רבכ הזו ,קיפרגואי'ג לנוישנ
 אצמנ םנמאש םור.ידיס והז .הברה
 וניא אוה לבא ,המ ןמז רבכ חטשב
 .םיינכדע םירצומ תמועל ריווחמ

 ו 1 '" : / |
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 תבצועמה הזיראב עיגמ יד.יסה

 ףקיהה ספ םע ,ןיזגמה ומכ שממ

 לע הביהרמה הנומתהו רכומה בוהצה

 ,םלועה לש סלטאב רבודמ .רעשה

 תונידמה לכ טעמב תולולכ ובש
 םיטרס ,תונומת וב שי .תומייקה
 ,עודיכ ,םה הלא לבא ,תולוקו
 אוה יתימאה סיסבה .דבלב םיטושיק
 ...עדימ המכו .עדימה

 םנמא םקלחש) הגמ תואמ המכ

 ןומה םיקפסמ (תונומתל םישדקומ
 לארשיב יטילופה בצמהמ לחה- עדימ

 תופמב הלכו (ידמל קיודמ רואיתב)
 תוליבומה םיכרדה לכ לש תוטרופמ
 לכ ןאכ שי .סודברבב הפועתה תודשל

 טעמל ,סלטאב םישפחמ םתייהש המ
 לעו יפרגומדה בכרהה לע םינותנ

 לע עדימ ןאכ שי ,תאז לכב .םיבאשמ
 ירתא לעו םייזכרמ אוצי ימוחת

 עצוממ םילקא ,הירוטסיה ,תוריית
 .דועו (הנידמב)

 תורייתה דודיעל םיטרס
 :תוירוגטק המכל קלוחמ עדימה

 ,תולוקו םיטרס ,תונומת ,םירמאמ

 םיהדמ סקדניאו תופסונ תופמ
 ריע לכ טעמכ ליכמ אוה .ולדוגב
 ךתוא ץיפקהל לוכיו סלטאב העיפומה
 רדוסמ עדימה .דחא קילקב הילא

 הנידמל עיגהל לוכי התא ,החונ הרוצב

 ,סובולגב המוקימ לש השקה ידי לע
 ךירדמב שופיח ידי לע וא ו |

 תא םיריכזמ רבכ םא .תוצראה
 .דמחנ רודיס הז םג ,סובולגה

 תרדיסל המודב |
 תאבוימה | ,"עדיולקיצנא"
 ,זארימ תרבח ידי לע ץראל
 תינמיה הניפב דמוע ןאכ םג

 הארמה דמחנ סובולג הנוילעה

 סחיב אצמנ התא ןכיה ןל

 הפמ רוחבל םג רשפא .םלועל
 ךתוא איבתש ,תשבו לש

 .רוזאה לש תלדגומ הפמל
 םיטרסהו תונומתה תוכיא

 יושע לילצה לבא ,ידמל הביבח
 תומכה ,תאז תורמל .תעזעזמ המרב

 רשעכ שי .תוכיאה לע הצפמ ןאכ
 בור תאו ,הנידמ לכ לש תונומת

 ואידיווה יטרס .הקיזומ םג הוולמ

 לבא ,תונידמהמ 50%"כב םיעיפומ
 םיארנ אלו ידמל םיהומת םבור
 ,הנידמ התואב םוימויה ייחמ קלחכ

 ,תורייתה דודיעל טרסמ קלחכ אלא

 ותוא ושע אלש לבח ,סלטא הז םא
 הקיזומה םג .ףוסה דע  קיודמ

 דחוימב ,םשו הפ ההומת הוולמה

 יאש םילילצ .עמוש ינאשכ

 לבא ,"הווקתה" אל םהשעדוי

 והזש שקעתמ הטמל טסקטה
 הפ - בוט ...ילש ימואלח ןונמהה
 .תוליפנ שי םשו

 יכוניח עושעעש
 אל םיתנכתמהש דחא םוחת

 תורבוח .דועיתה אוה וב ולשיפ

 םלוע תופמו תונבומו תופיקמ

 תונתונ רצומל תופרוצמה תולודנ
 תרחא ךרד ןיאו ,תוכיא לש השגרה
 יתבהא דימת .הז תא רידגהל

 הזו ,םינוקה תא םירפ'צמש םירצומ
 .םהמ דחא טלחהב

 הז קירבמ הידמיטלומ רצומ ,ןוכנ

 רבכש סוד רצומב הפ רבודמ .אל

 לבא ,םיטרסה תניחבמ וגמז רבע
 רצומ םינוק םיטרסה ליבשב אל
 םינוקש םירצומה גוסמ הז .הזנכ
 ,לכה ירחא ."תיבב היהיש ידנ"

 יכוניח ילכ לש יפויב ןאכ רבודמ

 תודובעב רוזעל לוכיש (!תמאב)
 עדימה .עשעשל םגו רפסה תינ

 ,תוריהבבו תוטשפב אבומ סלטאב
 לע רקיעב השענש ,ולש לועפתהו
 - יללכ ןפואב ,חונו לק ,רבכעה ידו
 ₪ .הווש רצומ
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 היצולוזרב ןיוול תונומת
 המיהדמ הנכותב תודבועמ ,ההובג
 לדומ יבג לע ,ןוינכטב החתופט
 יפכ ,האצותה .ידמימ"תלת בטחוממ
 לש שדוקה ךרא סלטאב תיארנ איהש
 לנוישנ"ב תחוודמו בילק דר'ציר

 תרשפאמ ,ןורחאה "קיפרגואי'ג
 םהבנ תופצלו םיפונה לעמ סומל

 - תונוס תויווזב בורקמו ץוחומ
 !בי הרמ

 פלצפ ןיוולה
 הנכותל םלג רמוחכ ושמישש ןיוולה תונומת

 ורמשנו 1.0515 ןיוולה ידי לע רוקמב ופסאנ
 םהמ דחא לכש ,םייסיסב םיינועבצ םיטנמלאכ
 .עקרקה לע םיעבורמ םידטמ 30 לש עוביר ראתמ

 ןיוולח ,57071 לש וימוליצב רבגות הז עדימ
 יעוביר לש םיטרופמ םימוליצ קפסמה ,יתפרצה
 תונומתב םזעבורמ םירטמ הרשע לדוגב תואיצמ
 .(1 'סמ הנומת ואר) (0 4 806 41.5) ןבל"רוחש

 לדמפ דעה
 שמתשה לארשיב יגולואוגה זכרמהמ לוח ןו'ג
 לארשי ץרא לש תוטרופמ תויפרגופוט תופמב
 לש םיעובירל יפרגופוט עדימ קפסמש לדומ הנבו

 היפרגופוט תופמל המוד הז עדימ .ר"מ 5

 םייתרוסמה םיסלטאהמ םיריכמ ונאש תוינועבצ
 תועבג"ב םג הגוצתל ןתינ ךא (2 "סמ הנומת)

 חטשה ינפ תשוחת תא תוריבעמהח "תוידמימ-תלת
 .(3 'סמ הנומת) אלמ ןפואב

 תבלשפ ה)כוקה
 הפיחב ןוינכטהמ בונרגא ידניגו ןמסטוג גיירק
 עדימה לש בוליש תרשפאמה הנכות וחתיפ

 ןועמ יהוז ,לעופב ,יפרגופוטה יופימה םע יניוולה

 לע חטשה ינפ לש תונומתה "תשבלה" לש הלועפ
 הז עגרמ ,ידמימ-תלתה לדומב םיקמעהו םירהה

 הרוצב םלג רמוח תויהל םינותנה םיקיספמ
 רשפאמה אלמ םינותנ רגאמל םיסנכ) םהו ,הדיחא

 וא קחורמ לע-טבמ ,תונוש תויווזמ םהב הייפצ

 ,דואמ םינטק םיטרפב הנחבא ידכ דע תוברקתה

 תמפהמ האעוהה
 לש סלטאה קיפמו טקיורפה שאר ,בילק דר'ציר
 היה לוכיו תכרעמה תא וידול לביק ,שדוקה ץרא

 ץראה ימש לעמ הסיט לש היצלומיס עצבל
 וא ,רתויב םיבחר ץרא יקלח לש םימוליצו

 למנו למרכה רה תודרומ ומכ) םיטרופמ םימוליצ
 .(4 'סמ הנומת ,הפיח

 ןוכיתה חרזמה לש הקיטילופהו הירוטסיהה

 הצור בילק .ולוכ רוזיאה לש הקולחל ומרג
 ןמ המכ רותפי לעממ יפרגואיג טבמש ןימאהל

 ₪ .עקרקה לעש תוכובמהו תויעבה
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 ייל ביו |

 ןנברה

 סולפלק |
 תונומת ,0

 .תויפהפי

 רבכע .0

 .תדלקמו

 ןיא
 ןיא .0

 .שומיש

 .רתויב עורג .0

 2.6 לש ח)כוק ךפוה הע
 הפידעל (סיטקסיד לע) חגע
 130 לש סזר.יד.יס לע הברחב

 תוכוקה יש ?הגע
 לארשייל ןוכרד תויפרגוא'גה
 תועיעפ (130) סוקמלקו (2.6)

 הפ איה חלאשה .ןופע
 ןחיא תושעל רשפא

 לע בורל ,הידמיטלומ ירצומב תוילארשי "₪
 םקלחו םיבוט םקלח ,םימור.יד.יס יבג

= 1 
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 יתלביקש הלאכ םירצומ ינש .תוחפ = ןש" |
 ץרא לש היפרגואיגב םיקסוע שדוחה ₪ /

 המשש ,הנושארה הנכותה .לארַשו --ייו |
 תאצוהל תילארשיה הרבחה ,אטרכ תרבחמ העיגמ ,סוקמלק
 ןוכרד תארקנ הינשה הנכותה .גאב תשר ידי לע תצפומו ,תופמ
 ןהיניב האוושההו ,עדי הקיטנמס תרבחמ העיגמ איהו לארשיל
 הינשהו םור.יד.יס יבג לע העיגה הנושארהש תורמל ,תשקבתמ
 .םיטקסידב

 ןוכרד לש רופיש ןיעמ איה םוקמלקש יתבשח הלחתהב
 םוקמלק .ןיטולחל תונוש תונכות יתשב רבודמ .תועט .לארשיל
 םכינפל תוגצומ החיתפב .לארשי ץרא לש תבשחוממ הפמ איה
 ידי לעו ,םירתא 207-כ לש תומש הליכמ הנושארה .תויצפוא יתש
 .ולש תיתומא הנומתו םוקמה לע עדימ טעמ ולבקת רתא תריחב
 הינשה היצפואה .םיצור םא ,הנימיו הלאמש םג לכתסהל רשפא
 רוחבלו הינפ לע לייטל םילוכי םתאש ,לארשי ץרא תפמ איה
 לע (רתויב יחטש) עדימ טעמ גיצת הנכותה .תויארקאב םוקמ
 דוסי ךיראת ,םיה ינפ לעמ הבוג ,םיבשותה רפסמ ןוגכ ,םוקמה

 !הגמ 130 לש הנכותב רויסה םייתסמ הזבו ,'וכו
 תומכחותמ רתויה תונכותה תחא איה לארשיל ןוכרד ,התמועל

 .תצלמומ דואמ איהו ,('9פ3-מ איה הנושארה הסריגה) םויכ
 .םילויט ןנכתל תורשפאה אוה לארשיל ןוכרדב ןושארה רופישה

 .לולסמה ןונכת לע ועיפשיש םימרוגו תוירוגטק רפסמ םכינפל
 שארמ םירבד עובקל רשפא ,לולסמה תא רוחבל םיליחתמש ינפל
 העיסנה תוריהמ תא םיעבוק ןאכ ."הפדעה" תחת םתוא םקמלו
 קחרמ ,ןמז ,ףונ ומכ ,לויטה לעו םכילע ועיפשיש םימרוגה תאו

 תא זיזהל אוה תושעל ךירצש לכ .תישיא הפדעה יפל ,ןוחטבו
 ןמ קלחלש רוכזל שי .םינותנה תא עובקלו (85) ראבה
 .(קחרמו ןמז לשמל) םירחא םימרוג לע העפשה שי םימרוגה



 תכשב רשכ רתא
 ,אצומ תדוקנ לע םיטילחמ לולסמה תא ןנכתל םיליחתמשכ

 דצב תמקוממה לארשי ץרא תפמ לע רבכעה םע טויש ידי לע
 וצרתש םידעיה תא םירחוב ןכמ רחאל .םיוסמ םוקמ לע הציחלו
 דעיה לע םיטילחמש עגרב .דעיה תדוקנ תא ףוסבלו םהב רקבל
 ףא םכחתהל רשפא לבא ,לויטה לולסמ לש קיודמ טוטרש עיפומ
 שפחל ,תבשב םיחותפ םירתא הזיא ררבל הסנמ ינאש חיננ ,רתוי
 ןיא לבא תחלקמ וב שיש םוקמב ןולל וא והשלכ הדש רפס תיב
 םע הציחל ידי לע ,הזל םג תונורתפ העיצמ הנכותה .םומיח וב

 לכו ,םירתא יגוסו םימרוג תמישר עיפות "םירתא" לע רבכעה
 חותפ ;המגוד .םכל םייוצרה תא ןמסל אוה תושעל םכילעש
 תעכ .ףויכ רתאו םימ/הלילצ גיד שי ,קראפ/ןוינח ,רשכ ,תבשב
 םירתאה לכ תא הפמה לע גיצהל הנכותהמ שקבל לוכי ינא
 ןמ תחא לע םינועש םירתא םג וא ,ולא תושירד לע םינועה

 הלאל "םיילגר םילויט" םייוצמ םירתאל תחתמ ,תושירדה
 זאכ תויורשפאה .גוהנל םיאנושו עבטה קיחב םילויט םיבהואה
 ,ויתס /'ביבא ץיק/ףרוחל ףדעומ לויט :ראשה ןיב תוללוכ
 וחאל .'וכו םיקיתו םילייטמל לויט ,חונ לולסמ ,םיליחתמל
 ,םילולסמה םכינפל ועיפוי ,םכלש תושירדה המ םתטלחהש
 ,קחרמהו םילויטה

 תושירד שי ןאכ םג ."הניל םוקמ" איה הנורחאה תורשפאה
 ,לכוא רדח ,היזיוולט :תואמגוד .(םילארשיה גהנמכ) תודחוימ
 תומוקמה .דועו ריווא גוזימ ,םיתוריש ,תודומצ תוחלקמ ,םומיח
 לולסמ םכל שיש רחאל .הפמה לע ועיפוי םימיאתמהו םייוצרה
 ללוכה לולסמה ךרוא ,םיננכותמה םירתאה תגצה ללוכה) ןכומ
 .ךרדל תאצלו לולסמה תא סיפדהל םילוכי םתא (ךרעומ ןמזו

 םייקה ףקשה תא םיקחומ .היעב ןיא ?רחא לולסמב םיניינועמ
 שארמ םוקמ ןימזהל םכנוצרב םא .הלחתההמ םיליחתמו
 תועש ללוכ) םוקמה לע עדימ ולבקת ,(םירתא ,הניל תומוקמ)
 םוקמ תריחב ידי לע (רוזיאה רואיתו תונמזהל ןופלט ,החיתפ
 .הפמה לע הנילה

 האכה הָסריגל סיכתמ
 תאצוי הלש הגמה 2.6 לע לארשיל ןוכרד ,תוארל רשפאש יפכ

 הגמה 1307" םוקמלק לע הרורב תופידע םע האוושההמ
 אל טמרופהש החכוה דוע ךירצ היהש ימל) הלש םיימור.יד.יסה
 ,תפמה לעמ לייטל תורשפא שי תונכותה יתשב .(עבוק דימת
 ןוכרדב םנמא .תונומת שי ןהיתשבו ,הניטקהל וא הלידגהל
 הארנכ) בורקב אצתש ,האבה הסריגב לבא ,טעומ ןרפסמ לארשיל
 .תונכותה ןיב ןוימדה רמגנ הפ .רתוי ויהי ,(םור,יד,יס יבג לע
 תנכות איה םוקמלק :םירסח אל ,תאז תמועל ,םילדבה
 ב תדבוע ,תויפהפי תונומת הברהב הפוטע ,י"א לע הידפולקיצנא
 לע העיגמו 5צ6ה"ו סה ,087ב תכמות ,ואן[אססו\5

 םדאל תרשפאמש תיתיב הנכות איה לארשיל ןוכרד .םור,יד,יס
 ילולסמ ןנכתל י"א תייפרגואיגב וא םיבשחמב ןיבמ אל יכה
 דמוע אוה קחרמו ןמז המכ שארמ תעדלו דואמ םיטרופמ םילויט
 הניא טעמכ םוקמלקש אוה ןהיניב ירקיעה ינושה לבא .רובעל
 יוצמה עדימה לכ תא הליכמ לארשיל ןוכרדש דועב ,תישומיש
 ₪ .םילולסמ ןנכתל תרדהנה תורשפאה תא םגו ,םוקמלקב

 רוית ירווא [] +

 םיילגר םילוימ[] 4

 הויִכשנא

 6 שא דור

 7. .ךםילפוריש
 / ויש

 / 84 אידה

 - 0-0  ןי ראה ווצידיו זורייח .חולייט םלשו

 מכה | המ | | רזוא אצמ

| 
 חכל יניטמל לויט 5 '1

 ויראנ ןילחוח ₪? |
 יקרו ץילחוה ןח
 ויווטנ ץלכמוח 6%

 ףרוהנ ץלחוה ם"

 . חופש לוימ 1
 כינו לוימ ו |

 חונסוסמה חגנוכתה לכ א םימייקחה הלאכ קר

 לאושיל ווכרד
 החונ ,הטושפ 70 - הר

 .ןיטולחל תקפסמו

 ,תדלקמו רבכע ,ו00 - הרש

 .רתוי ךירצ אל

 ןיא - דאס

 הוס ןיא 100 - וש

 תויורשפאל

 .ןיוצמ .100 - ל ו



 וא תולובג ןיא טנרטניאבש תורמל
 םימיהדמ םירבד המכ הב שי ,תונידמ
 הזה םוחתב אקווד .היפרגואיג יניינעב
 התיה תשרה לש התדילש דואמ רכינ
 ימדקאה סלועב

 ה

 | צפי ] רו[ של ] | מ
 קמפ ןח ו | 8

 יוון צצה טפסיב=סה5 כוח 13 53 רוחו
 י | ו
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 3-כ וחגק 01 5313 3310 הזה, (3[ו10מ

 םיילאוטריו םילויט עיצמש ,הלשמ רוורס רבכ שי ץרא לכל טעמכ

 המוצע תומכ םיללוכ םירוורסה .הנידמה יבחרב ,רחא וא הז גוסמ

 לש ףעתסמה העבט ללגב .יטסיטטס עדימו תונומת ,תופמ לש

 לבקל הצור התא קמוע תמר וזיאב טילחהל לוכי התא טנרטניאה
 םייטסיטטס םינותנ םג וא ,"תונומת קר" הז םאה ,עדימה תא

 .םיקימעמ

 תא םיחקולש םישנא המכ הב שיש הארמ תשרב רצק רויס

 תויאטיסרבינואה תוקלחמה בורל .תוניצרה לכב היפרגואיגה

 תיצר םא ,המגודל ,ףיקמ עדימ םינתונש םיתרש שי היפרגואיגל

 תושעל ךילעש לכ ,רודכה ינפ לע תודוקנ יתש ןיב קחרמה המ תעדל
 לבא  .ודדד://65213 57 5 אז סט /קאס0/01877ל תכלל אוה

 - ₪81 ומכ םיטקיורפ איה תירקיעה הנמה .םיחוציפה קר הלא
 . ןנש"

 לש יעדמ רקחמ רשפאמו תופמ לש תידמימ-תלת הימדהב קסועה

 איהש יפכ הרברב הטנס ריעה לש הנומת האר) הפוממה חטשה

 ןיבל הניב ןוימד הזיא האור והשימ .טופזב יופימ ירחא תויארנ

 ,(?יטיסמיס לש תופמה

 םיילאיצנטופ םיריית ונלוכ

 לש םירתא תורשע תשרב שי ,תומוקמב רקבל שממ םיצור םא

 תומוקמ ,תוסיט ,תושפוח ןומזהל רשפא ןכרדש תועיסנ תויונכוס

 םש שי לבא ,רקי רתוי תצק אוה תורישה ןקלחב .'וכו הניל

 לש תורייתה תוכשל םג .םירחא תומוקמב גישהל השקש תושפוח
 תורשע לע רבגומ בצקב תודבוע תונוש תוצרא חה

 ןייצל רשפאו ,תשרבש םיילאיצנטופה םירייתה |

 ,דנליז וינ לש תורייתה תכשל תא דחוימב
 התוא אוצמל רשפא .חטשב תונושארהמ התיהש
 יב

 דד אאא 8 או סו 8001
 הא /ץימסק] אות ולאו זאק וס ד

 אוצמל לוכי תועיסנ תונכוס שפחמ אלש ימ

 וא םייתימא ,תוריית יכירדמ תורשע תשרב

 ,םהבש | םיעוצמה דחא | .םיילאוטרויו

 -ב - (יוּפצכ) | אצמנ | זאת[ זפז0א

 דחא אוהו | ,אוש דח אי ./15זסא 60א]

 ללוכ - שיש רתויב םיטרופמה םיכירדמה
 ,שפונ) תוירוגטק יפל השפוח ירתא ,תונולמ

 תורשעל הינפה ,('וכו טרופס ,תואקתפרה

 ךירדמ ,תועיסנל םיפיט ,םיניזגמ ,םירחא םירתא

 רתויב םיבוטה םירתאה דחא טושפ - ימלוע

 .םוחתב םהב יתלקתנש

 יוטסרבאב ריוואה גזמ המ

 גזמ יוזיח אוה היפרגואיגל רושקש םוחת דוע

 תוינכדע ןיוול תופמ תשרב לבקל רשפא .ריוואה

 ףטוש ןוכדע לע רבדל אלש ,םינוש םירוזא לש

 תוגחת המכו המכ שי .םלועב םוקמ לכב ריוואה גזמ לש

 יה םוחת חתפתיש לָכְכְו ,טנרטנואל תורבוחמה תויגולורואטמ

 ןיוול תונומתב היפצל ברקתנ ,ואםמ"ב תויח תויצקילפא - !ג\ ה
 .יתימא ןמזב

 אוצמל רשפא יתימא | ןמזב | םינוכדעל | המגוד

 ישנא תא הדייצ קפמוק תרבח .וודדפי//שוצוצ סאוש 0. 60%1:ב

 תוירטב ילעב םידיינ םיבשחמב טסרבאל תיאקירמאה תחלשמה

 תא םידעתמ תחלשמה ישנא .דחוימ ןפואב םייח-תוכורא

 םהיחאל םייעובש םינוכדע םיחלושו ימוי בצקב םהיתועסמ

 לש ימינפ סקפב םיחלשנ םינוכדעה .םחהו בוטה תיבב םיבשויה

 .ןיוול תועצמאב ינורטקלא ראודב וא בשחמה

 ₪ .םש שיגרהל ,הפ תויהל ,ןכא



 תסולחטכ היוגשה ותעד ןאכ הפסרפתה תונוילג ינש ינפל
 היה רככ הא .טנרטניאה לש היתושלוח לע לגוס רותרא לש
 תופירחכ ול הגועו ספאתמ אלש ,רומ ףסא ליבשכ ידמ רתוי

 לע תלפנ ,רותרא ,הרק ה

 ינשש ןוכנ םא םג זשארה

 םלועה תייסולכואמ םישילש

 זא ,ןופלטב םלועמ ורביד אל

 דראילימ תמאב םאה ?המ

 תא ועבקיש הלא םה םיניס

 ימ ,דימת ומכ ?םלועה דיתע

 דיתעה תא ועבקיש

 | םינפיה ,םיאקירמאה םה
 הלא לכו | ,םיאפוריאהו

 .תשרל םירבוחמ ןכ אקוודש

 וא תשרה ךרד תוריחבש ןוכנ

 ויב םייניצר םייטילופ םינויד

 םימורופב םיאקיטילופ

 יד ןויזח ןיידע םה םיירוביצ

 .ידמ קוחר אל לבא ,קוחר

 קיפסמ רדסל וחילציש עגרב

 תומיתחל | ןוגימ יעצמא

 אלש ידכ ,תוינורטקלאה

 ,תוריחבב ףייזל תורשפא היהת

 ילב עיבצהל היעב ךל היהת אל

 .תיבהמ תאצל

 אוה טנרטניאה תבוטל לעופש םרוג דוע

 אל .ריהמ בצקב םידרויה ,םיבשחמה יריחמ
 תומדקתמ ויה תוינוכמ םאש רמאש ימ העט

 הלוע התיה סיור סלור ,םיבשחמה לש ריחמבו בצקב

 לכה אלו תולקת שיש ןוכנ זא .ש"מק 700 תעסונו רלוד 5

 םדקתמ טועימש הנושאר םעפ היהת אל תאז לבא ,םלשומ

 םדקל רוזעל םג לוכי טנרטניאל רוביח .בורה לע עיפשמ

 תיבב :האבה המגודב ומכ ,חופיט ינועטו םילשחנ תומוקמ

 ,םלועב הובגה עשפה זוחא םע ריעה ,יס,יד ןוטגנישווב רפס

 ,דימלת לכל \ גקזסס בשחמ הנתמב קינעהל |80 הטילחה

 ,םירוהה ולכי הכנ .םוגרת תונכותו טנרטניאל רוביח םע

 םמגרתל ,להנמל םיבתכמ דילקהל ,תילגנא עדי אל םקלחש

 ,םלשומ היה אל םוגרתהש ןוכנ .חולשלו םוגרת תנכותב

 תוישטיקה תויאקירמאה תורדסב ומכ .אל םלועה םג לבא

 זוחמב רתויב םילשחנה ןיב היהש ,הזה רפסה תיב ,רתויב

 .םינויצה תמישר שארב עובק ןפואב וישכע עיפומ

 ךירצ אל תשרל רבחתהל ידכש הדבועהמ םלעתהל רוסא

 חרש סז0 510.00

 286 וא אז ךרד םירבוחמ םישנא הברה .םיבאשמ ידמ רתוי

 תוצראבש הנעטה םג .הבר הדות ,בר רשואב םייחו ,ןשי

 הניא ,ךרוצ הב ןיאו טנרטניא ןיא תוחפ וא רתוי תולשחנ

 שי ,הינבלא וא ,רבעשל היבלסוגוי ומכ תוצראב .תקיודמ

 םנמא .תשרה תסינכ תא חוכה לכב םדקל םיסנמש םישנא

 ןועטל לוכי התאו ,ןורחאה ןמזב תשרה לע םיוסמ סמוע שי

 קר התיה הנוורינ םג ,ייה לבא ,תפלוח הנפואב רבודמש

 תירלופופה הקיזומה םלוע ןיידעו ,ףלוח ןועגש

 .היתובקעב רכיה אלל הנתשה

 קו אל הז טנרטניא

 ךל שיש םיתורישה תעבש

 ,ינורטקלא ראוד) עגרכ
 ,רפוג ,ןויד תוצובק ושם

 רבד לכ אלא ,("וכו ןח6

 אלו ,הילא סוחדל רשפאש

 םא .הזל וארקי ךיא הנשמ

 התואב םיראשנ ויה םלוכ

 ,םישודיח .תאנוש השינ

 ויה אל  םגש הארנכ

 ה וא רפוג ומכ םיתוריש

 םירערעמ ירה םה םג יכ ,ואפה

 .טנרטניאה תודוסי תא

 לש םילוקוטורפ לע םידבוע רבכ וישכע

 הז ךיאו םא יל רורב אל .תשרב המודמ תואיצמ

 ,יניצר יוניש רובעת טנרטניאה רבד לש ופוסב לבא ,דובעי

 יתוז .רשקתל ךישמנ ונחנא :דחא רבד ראשיי וירחא םגש

 שי הבש ,היזיוולטב ומכ אלש .החוכ הזבו טנרטניאה תוהמ
 ץיפהל לוכי דחא לכ ןאכ ,םיברל רסמ ץיפהל חוכה םיטעמל

 ןויוושה םצעב איה טנרטניאה .תולקבו ,דחא לכל רסמה תא

 ןוכנ .תשרה ינפב םיוושכ םיליחתמ םלוכ יכ ,יביטמיטלואה

 םע לבא ,הלא םימיב לק ינה רבדה אל הז הילא סנכיהלש
 לכו םדא לוק תוהזל םיעדויה םיקשממ לש תוחתפתהה

 ןמז חקי אל ,בשחמ"שונא קשממ םוחתב םיחותיפה ראש

 ,םיינש-רותפכ תציחלב רבחתהל לכותש דע בר

 דיתעב תשרה לש התוגהנתה .לודגה יונישה היהי הז

 איהש ןובשחב תחקל ךירצ לבא ,יוזיחל תנתינ יתלב בורקה

 המכ הל חקיו ,תימצעה הרדגהה תניחבמ הילותיחב ןיידע

 תוהז המצעל עבקתש דע תודלי ירבשמ המכו תובוט םינש

 ₪ .הלשמ תשבוגמ



 ךל תנתונה הנכות איה אסא 50 5

 הצירק םע ,םיה אשונ לע לילקו יללכ ינושאר טבמ
 תרוקיב םעו טקרוק ילקיטילופה ןוויכל הרורב
 לכב וב םייחלו םיל םדאה םרוגש קזנה לע הרומח
 .ישימחו ינש רמאמ

 לש ההז תומכ ,תונומת ףלא ליכמ םור.יד.יסה
 ,םיפילקואידיו האמו םירמאמ 700 ,לוק יעטק
 ,םירצק םירמאמה .ןוכנה עגרב םייח םיחיפמש
 ,םינורמאמ העבשכל קלוחמ םהמ דחא לכשכ
 עיצמ רחאו ,םילקואידיו רתתסמ םהמ דחאבש
 .תואיקב תודיח

 םילימהמ קלח .ליג לכל טעמכ םיאתמ עדימה
 ןתיתו לוקב םתוא אירקת ןהילע הציחלו ,תושגדומ

 םישנאל וא םידליל רזע ילכ ,ינולימ רבסה
 טעמ ההתשמ התאשכ .תילגנאב םישקתמה

 הנומתה לע תוידמימזיתלת תויח תוצצ האירקב
 עגו די טשוה" לש השוחת ךל תונתונו החוטשה
 .יד.יסב תואצמנ תועגשמ תויצמינא ןתוא ."ןב
 בשחמב הנקתהל תונתינו "ךסמ רמוש" טמרופב

 דימת שיגרהל םיצורש ולאל ףסונ רפו'צכ ,ישיאה
 ...םיב

 תלוג .תויורשפא המכ עיצמ החיתפה ךסמ

 םידחוימ םיכירדמל ףרטצהל הנמזהה איה תרתוכה
 ,דיחי תגלפהל ךתוא חקית םיק .םיימי תועסמל
 ,סירכ ,18-ה האמה חסונ עסמל ךתוא ףרצי ילא
 תונוסא לע ךל רפסי ,םיב םדא תלצהב קסועה
 רפסי ,ןוציחה ללחה ןמ דומח רוצי ,7ג₪% ג .םיגדיו

 ליחתמ ןללוצו רנויסנפ אוה קנרפו ,וימשר לע ךל
 לע םיארחא םיכירדמה .הלילצ עסמל ךתוא ףרציש
 םינתונ םהו ,הנכותה לש "יקחשמ" רתויה קלחה

 .םירמאמהו טסקטה םיל תישעמ רתוי תיווז
 קוחר אוהו ,ובורב ילאוטסקט אוה עסמה

 ,הלימה לש יתימאה ןבומב יביטקרטניא תויהלמ
 והשזיא הווהמ תועסמה לש לודגה רחבמה םלוא

 -% ,ךשאאח שי 4 == "== - 7 / . 4 -

 תלזלזמ בוש טפוסורקימ
 לכ תא םיליכמ הנכותב םירחאה םיקלחה תעברא

 "ףויל ןיראמ" .םיאשונ יפל םירדוסמ ,םירמאמה
 םייגופס ,םירופיצו םילחוז ,םיקנוי ,םיגדב קסוע
 יאלפבו םיסונייקואב קסוע "םימה םלוע" .םיימורקו
 תוניפס ,תודרשיהו עדמב קסוע "םיהו םישנא" .םיה

 .תוללוצו
 םיאשונה לש תיללכ המישר ךל ןתונ סקדניאה

 רחבמ .םיאתמה רמאמל ךתוא איבמו ועיפוהש

 :רבד לכמ תצק איבמו לודג הנכותב םיאשונה
 .דועו םייח תורוצ ,היפרגואיג ,עדמ ,הירוטסיה

 ,תיסחי טעומהו יחטשה עדימה אוה ןאכ ןורסחה
 ,םתסה ןמ ,ךירצ הזב .םיגדה לש ןטקה רחבמהו

 ,םילזלזמה טפוסורקימ יתנכתמ תא םישאהל
 תונכות דואמ טעמ שיש רכזיהלו בושל םג רשפאו

 .תומוד .תויעבמ תולבוס אלש טפוסורקימ לש

 שממ היצמינאהו הקיפארגה ,דנואסה אקווד
 ןויצל סחיב השק המלידב ינא ןכלו ,םיממהמ
 םישנא ויהיש רורב .ילצא לבקל הלוכי וזכ הנכותש
 וליפאו ,"הפי ףוטע לבז" הזה םור.יד.יסה תא ונכיש
 יתיפיצש הממ תוחפ יתלביקש ןייצל בייח ינא
 יצח ךרעב - םולכ טעמכ ןה םילימ ףלא האמ .לבקל
 והשימש םייוכיס הברה ןיא ."תילוח" רפסהמ

 החמומל היתובקעב ךופהי הנכותב םישמתשמהמ

 ₪ .םימעפ עבש רמאמ לכ ארקי םג ,תימי היגולויבל
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 ןעוט טפוסורקימ לש 'פ6 אטרק סלטא ₪

 אל .קושב רתויב ףיקמה סלטאה רתכל

 וב עדימהש קפס ןיא לבא ,וניוושה שממ

 תיביטקארטניא האסידוא .הצממו בר

 תלת םיטביהו לויט קר אל תקפסמה

 םג אלא ,ולוכ םלועה ינפ לע םידמימ

 םיגהנמהו תויוברתה לע היצמרופנוא

 3,000 .םלועה יבחרב תונושה תונידמב

 טבמו םיפילקזואידיו 4,000 ,תונומת

 .םלועב תולודג םירע 52 לע טרופמ

 ןופצב ועסמב רנטסוק ןיווקל ופרטצה .

 םיטבש לע םיחכשנ םיטרפ ולגו הקירמא

 סטנוהקופ ירופיס .םינאידניא לש םידחכנ

 וברעתהו םינבלה ועיגה ךיא ,םייתומאה

 ,םינאידיאה - לש  הרוטקטיכראב

 דמימ-תלתב לויט םיגהנמ ,הירוטסיה

 .היוהקו וק'צ תובשומב

 רגאמ .ךרדבש םיגהנל תופמ סלטא ₪

 תודש ,םישיבכו םיביתנ לע יקנע עדימ

 ,רוזיאב רוקיבל םיניינעמ תומוקמו הפועת

 ליעי לולסמ ןנכתל ןתינ ,תונומתב םיוולמ

 לע ,תירבה תוצרא יבחרב (תונחת 25 דע)

 לש ףוסהו הלחתהה תודוקנ ןויצ ידי

 רבעמ יריחמ לע ףסונ עדימ ללוכ .לולסמה

 הניל תומוקמו קלד תונחת ,םישיבכב

 .םיירשפא

 תודוהל שייבתמש ימל ,תובוחר סלטא

 םיליימ ןוילימ השימח .ךרדה תא דביאש

 48 - תירבה תוצרא יבחרב תובוחר לש

 םירעה לע טרופמ עדימ .יאווה + תונידמ

 רשפא .תוחדינה תוריועה לע םגו תולודגה

 רשפא ,גויח ירוזאו דוקימ יפל שפחל

 רשפא ,תיבה רפסמ ידכ דע ברקתהל

 תא אוצמל וא רוזיאה תפמ תא סיפדהל

 ,₪0 דס תדוקפב שקובמה םוקמה

 שממ ל הז תוקיתע תוצרא ₪

 םלועה תא הלג .הירוטסיה הז ,היפרגואיג

 תליפנל םיוצמ לש התחירזמ קיתעה

 םיכרדומ םילויטו םירופיסו תודגא ,אמור

 לע תונומתב םיוולמ םירמאמ ףלאכ -

 ןויסנ הפ שי .תוקיתעו תוקוחר תוצרא

 תונומת תרזעב הריוואל סנכיהל יתימא

 םייח ילגרה ,תויוברת לע דומללו דנואסו

 .תוידדה תועפשהו תונמא ,הנוזתו

 תונבות תרדיט

 לש "תיבה"

 תכנלוה טפוטורקיח

 לש בצקב תבחרתמו

 .שדוחל תוננות יתש

 תא איבהל - הרטמה

 לש ותיב לא םלוצה

 - שמתשמ לנ

 .תומלשב תגשומ

 רובתח וישבנע

 םישוצ קר אל םהש

 םה - הירוטסיה

 היברגואיג םישוצ

 | המ -| |

 ד א



 ב ?וודנול
 הליסחה עסשל הדילסב םיעתרנש הלא לכ ליבשב

 הנכות ,\זס ₪001: \< טא0ק% תא ואיצמה ,"היפרגואיג"
 יתודידי רתוי הבוה והשמל הפוריא תופס תא ךופהל הלוכיש

 הקמעתה התיכה לכשכ .הליחב יל השוע היפרגואיג הלימה ,ללכ ורד
 לע זטנפל היה תושעל יתלוכיש םומיסקמה ,הפוריא לש היפרגואיגב
 לבא ,לייטל בהוא אל ינאש אל .הברה היה הז םגו ,ןודנולל רצק לויט
 לע תודוקנ ןייצל וא םיטומיזא טטרשל ,םיידיל הפמ תחקל ךירצשכ
 .וחא והשמ תושעל ףידעמ ינא ,הפמ

 יקחשמו תונכות םע לבא ,תופמ םע יתרדתסה אל םעפ ףאש ןוכנ

 אקווד תבשחוממ היפרגואיגו ,הימיכ רתוי תצק יל שי אקווד בשחמ

 ןורחאה שדוחה דע ,ירעצל .ינומכ ךחאל בוט ןורתפ תויהל הלוכי התיה

 רדתסהל םיליחתמ םירבדה לבא ,וזכ תיפרגואיג הנכות ףא יתשגפ אל
 ,הפוריא םע תורכיהו לויט תנכות ילע ליפה ,בוט רבח ,רמתיאש זאמ

 .תופמ (!יופ) הלוכ לכש

 סנא'צ תתל יתטלחה תינושארה הייחדה לע יתרבגתהש ירחא
 שממ הז - ואלפתתו ,( גודס אסד \ םווא0 קת תארקנש) הנכותל

 .םלתשה

 דבלב םינקיידל לויט

 תועצמאב .תופממ קרו ךא תבכרומ הנכותה ,יתרכזה רבכש יפכ
 םש תא םילבקמ ונחנא ,הפמה יבג לע והשלכ םוקמב רבכעה לע הציחל
 םירחוב .היעב ןיא ?םיטרפ דוע םיצור .ונעבצה וילעש םוקמה

 תויוצמה םירעה לש תטרופמ המישר םילבקמו "אוסם דגן"

 .אל המו תונמוסמ םיכרד ,תורהנ ,םילחנ ,הנידמ התואב

 תרשפאמ הנכותה לש תורדהנה תויצפואה תחא

 0 גאוד בשחמהו ,הינשל תחא הדוקנמ וק ךושמל

 .*.'א4 .[[  ריחמה הז ,תושעל המ) םיליימב קחרמה תא ןייצל
 -% . תועצמאב .(ל"וחמ .תונכות לע םימלשמש
 םוקמ םש דילקהל רשפא "00 100" היצפואה

 םוקמה לע דימ םקמתמ ןמסהו (דיע וא הנידמ)
 .יוצרה

 תצק םה הנכותה לש םיישעמה םימושייה

 רוזעת איהש הארנכ וויק םיתנכתמה .םייתייעב

 ,םיניינעמ םתא םא :העיסנ לולָסמ תונבל םכל

 ,הנותאל ןודנולמ עיגהל ,לשמל

 תומוקמ בשחמל רידגהל ולכות 0

 ,רובעל םיצור םכניא םהבש
 | אקווד םתא םהבש תומוגמג ;
 \ םוי תא ןייצל ,רקבל םיצור /

 תתלו האיציה תעשו
 .דובעל ליחתהל בשחמל /

 4[ הקדמ תוחפ ךותב ,/
 <[ המישר ולבקת /
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 1 | 5 ו ז .

 ו "זה ד | ו 0
/ . ' 2 - 

 ₪ ףק ₪ ₪ - : 4 /1 7 -

 1 . . "| ו[ [-ו 4": ג | ןול וז \
 בורו ו ו 2% ינוע 0 ות"

 עו ו יד" ב -- 4 םו ה 6% יו מל י' .
 = = | = בר" ₪

 דחא לכב םכתושרל דומעי ןמז המכ ,רובעל וצלאית םהב תומוקמה לנ

 .העש וזיאבו דעיה לא ועיגת םוי הזיאב ,תומוקמהמ
 תא סיפדי ןכא והשימש םינימאמ הנכותה יתנכתמש בשוח אל ינא

 םוקמל תומדקתה ידכ ךות הלימב הלימ הירחא בוקעיו תאזה המישרה
 תויעבטה תוביסנהו םדא ינב לבא ,קיודמ ילכ אוה בשחמהש ןוכנ .והשלכ
 ,םוקמ לכל רחאל תובוט תוביס ןומה שי דימת .םיקיודמ תוחפ הברה םה
 דמחנ ,תאז לכב .הזכ בשחוממ לויטב דומעל השק יד ונל היהיש רורבו

 ףילחת ונל היהי הזה םוחתב םגש ךכל גאודו חרוט והשימש תעדל

 .בשחוממ

 עבצ וויטחה ,קחשמ ופיסוה

 םוקמ יארקאב רחוב בשחמה ובש ,ןטק קחשמ םג ףרוצמ הנכותל

 לבא ,םירגתא אלמו דואמ ביבח קחשמ .ומש תא שחנל ךל ןתונו והשלכ

 .סובמולוק לש ןבה קר רובצל לכוי וב תודוקנה אולמ תא

 תוינועבצ ידמ רתוי ןיא .ידמ רתויל תופצל יאדכ אל יפארגה קשממהמ

 הרוצב תופמב םיבלושמ םיעבצה .תויהל הכזרצ אל םג יתעדלו ,הנכותב

 ,הפמה יבג לעש םינושה םיטנמלאה ןיב לידבהל ןתינ םתועצמאבו המכח

 םיינועבצ םירוזא ןוא טעמכ תופמה דבלמ .המצע הפמה יווק ןיבל

 תופמה לש תורגסמל עבצ תצק ופיסוה אלש לבח תצקו ,הנכותב

 רתוי הברה הארמ הנכותל תוושל לוכי היה הז ,םיללגנה םיטירפתלו
 ו ₪ ,םושרמ
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 איהש תופונה .אילפהל תונכחותונ יפרגואיג עדיונ תכרעו איה 5
 םהילע םולחל קר הלוכי הליגר הפונש טוריפ תוגרל תועיגונ העיצמנ

 שמתשמ /
 תונכותבו ישיא בשחמב
 רבנ לוכיבכ "תומכחותמ"

 ,י'גנבשכ לבא ,ןמז טעמ אל
 יל הארה ,ועוצקמב ךמסומ דדומ
 יתייה ,018ד-ה תכרעמ תלעופ ךיא
 תגציימ 01% הלימה .עתפומ תמאב
 תוביתה ישאר תא
 0 אסאאו ג סא 5 דאו
 עדימ תכרעמ :הטושפ תירבעבו
 עדימ ירגאמ ,םצעב ,םה הלא .יפרגואיג
 ,תופמ םיליכמש םימכחותמו םייקנע
 תויקנע .תופמל דעו דתויב תוטושפהמ
 .המוצע םינותנ תומכ תולעב

 רצקל לוכי תמאב בשחמהש ךכב קפס הכ דע ליטהש ימ לכל
 ענכושמ רוזחלו תאזה הנכותל עדוותהל ץלמומ ,םיכילהת לעיילו
 תויפרגואיגה .תופמה ..ליעלש הרמיאה .תותימאב ןיטולחל
 "תוחוטש"ה תופמה לע םינומ יפלא תולוע 015 לש תובשחוממה
 ןה הממו תורצונ ןה ךיא תעדל יאדכ ,המל ןובהל ידכו ,תוליגרה
 :תובכרומ

 הז יבג לע הז םיחנומש םידחוימ ריווא ימולצת - א"צת א

 .דמימ"תלת תשוחת סינתונו
 תסנכהו םיבשחוממ םינותנל א"צת דוביע - הירטמרגוטופ .ב

 .ינושאר בשחוממ עדימ רגאמל תונומתה
 רשפאמ 05-ה - (05) 010מג]. יספדוסאזאס 55 תאו ג

 רוצילו (הנממ קלח וא ,הפמ רמולכ) ירטמרגוטופ ץבוק סינכהל
 .וב םיצפח ונאש יוניש לכ וכותב

 [(ן8זב שמתשמ ימ
 עדימ קפסל ידכ 018-ב תשמתשמ הרובע דבוע י'גנבש הרבחה

 תוימוקמ תוצעומל ,תולודג תיתשת תורבחל תויתשת לע יפרגואוג

 תא להנלו ןנכתל ולכוי ולאש ידכ ,תוילפיצינומ תויושרלו
 םייתכלממ םופוג םג .רתוי הבר תוליעיב ןתושרבש תויתשתה
 -ב םישמתשמ לארשי יעקרקמ להנימו לארשיל תמייק ןרק ומ
 .דועו ל"הצ ,הינב תויושר ,םיצוביק םג ךכו ,5

 לבקלו תמיוסמ הפמ ךותל סנכיהל ונל תרשפאמ 8%
 דומעב תודקמתה .הבש טרפ לכ לע הרידא םינותנ תומכ
 ,והבוג לע םיקיודמ םיטרפ ונל ןתית ,לשמל ,למשח

 תוחפל לעכמ ץבוק לכ ,בגָא ךרד .ומוקימו ורפסמ ,וגוס
|. . 

 המה | | | . : \

 םיטנמלא דוע
 תולוכי תובשחוממה תופמהש

 ינבא ,םישיבכ ,םיתב םה קפסל

 ידומע ,העונת ייא ,םהיגוסל תוריק ,הפש
 ,םיניינב תומש ,הוזמיר ,הרואת | ,ןופלט
 ,םילבכ ,םשג ימ זוקינ ,םימ ,בויב תותשר
 ,חטשֶה לע תולעבה | לע היצמרופנ!א ,היזיוולט
 / -..בגען.עקרקה דועוו

 םימוטשיי
 םיידיתק
 !ןןתינש | יפכ

 !םימושייה ,ןיבהל
 !םיקוחר ₪015 לש
 ! םייפרגואיג .תויהלמ
 .תרזעב .דבלב
 רשפא - .תכרעמה
 |לכ תופמל ,םצעב
 ,ונייח לש טקפסא
 ,יופימ"ב לחה
 .יחה תייָסולכוא

 :ריגה תורעמב חמוצהו
 ,יופימ" דעו "ןופצבש
 "ב םישמתשמה תומכ
 .רוזיאב אדושאו 0

 תרזעבש ןבומכ ."ןד
 .[רשפא בשחמה
 .,םינותנ ךילצהל

 | םימרוג וא םירוזא
 שש | םיצור ונאש םירחא
 | ו ,ררבל

 קרו ,חמצע הדידמה תרותב לכ םדוק טולשל בייח יעוצקמ דדומ
 הטילש לש תאזה המרה .01%"ב שמתשהל ליחתהל לכוי ןכמ רחאל
 .זס'ז או. 5ד \1זסא תארקנ תומלועה ינשב

 יפלא תואמל עיגהל יושע הזכ יופימ טקיורפל ביצקתה
 .תונכותו םדא חוכ לע רקיעב ןה תוהובגה תואצוההו ,םירלוד
 םהמ דחא לכ לעש םינטק םיקלח ןומה ליכמ הזכ טקיורפ לכ
 20 תוחפל לולכל לוכי טושפ טקיורפ .ךחא םדא דקפומ
 .הנוש דיקפת םהמ דחא לכלש ,םישנא

 םירמאמ יפל טופשל םא ?םידדומל דיתעה ןפוצ המו
 דואמ בורקה דיתעב ,₪15-ב םיקסועה תע יבתכב

 דיינ בשחמ םע בבותסהל 015-ה ידדומ ולכוי

 המ ,015 לש תימלוע ללכ תשרל םתוא רבחיש
 תונורתיה לכמ תונהיל .םהל רשפאיש
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 קחשמ ,צ אא[ 05 .בוש הז תא התשע 0₪10]א תרב
 ילצא לבקמש תופיצרב ינשה קחשמה אוה ,הלש שדחה הלועפה

 אוה מתאו[ 0 .ול עיגמ הז ,יל ונימאתו ,"ןיוצמ" ןויצה תא
 ריאשמ אוה .םויה דע אציש רתויב בוטה "םודילייטס"ה קחשמ
 לש ךמא\/ \א לע הלעתמ וליפאו רוחאמ קחרה ירוקמה םוד תא
 .ןיוצמ ןויצ ןאכ לביק אוה םגש ,רנטש םאיליוו

 בולישה אוה בוט ךכ לכ קחשמל "6!" תא השועש המ
 אילפהל החונ הטילש ,הריהמו תרדהנ הקיפארג ןיב םלשומה

 "אז" ,האצותכ .רחא קחשמ ףאב טעמכ אוצמל ןתינ אלש זוויגו
 לוכי אל "םוד" דהוא ףאש ,יסאלק הבוח קחשמל הליל ןיב ךפה
 .ספספל ומצעל תושרהל

 םסוק םגו םחול םג
 םלוע :םימעפ יפלא תורשע ונעמש רבכ קחשמה רופיס תא

 ,הלשממה לע טלתשהל תומייאמה קנע תורבח ,לפאו רק ינדיתע
 םג ,בגא) בצמה תא ליצהל ידכ תושאונ םימחלנש םידרומ ץמוקו
 העיפומ וילע תרוקיבש סאזס]זא תיבמ ףסונ קחשמ ,('תז סא
 ,םעפה .(לבח ...קוידב רופיס ותוא ביבס בבוס ,אבה ןוילגב
 וא ,צפתאא(6₪-ה איה םידרומה לש הדיחיה הווקתה
 םע ,תח אלל יושע םחולב ןאכ רבודמ .יטנרביק םסוק :תירבעב

 םג אוה :םירחאה לכ לעמ ותוא םקממש דחוימו דחא ןורתי
 :תומלועה ינשמ הנהנ אוה ,רמולכ ,ודנמוק םחול םגו םסוק
 הרושהמ "םימח" קשנ ילכב וא ,םימסקב וא שמתשהל תלוכיה
 ,(הליבח התואב ו1:א1ו67ו םוד ,תורחא םילימב וא) הנושארה

 ו

 חופשה | |
 6 ןיוצמ

 . 6 - דאמ בוט

 | 9 בוט

 7 ינוניב
 | | .הבבס 95 - הקיפא |

 לב 'ץו ל ית תי אל ןמזמ .95 - דוא[ |

 .םודו יה קידצה .96 = " וש 4

 ויש ₪ . .טויח ר 4
 6 האו 23 נועל ם -

 רשפא ,ענכשמ ךכ לכ אלה רופיסה תא דצב עגרל םימש םא
 ותוא ךפוהו ליגרח רדגמ הזה קחשמה תא איצומש המב דקמתהל
 .םיינכטה םינותנהו ןוויגה :וגוסמ דיחיל

 תובאה תיבל ןודב םוד
 ,םינוש קשנ ילכ םירשעכ ללוכ ו םתחא|(0₪ :ןוויגב ליחתנ

 רובצמב .םיליגר קשנ ילכל םימסק ןיב הוושב הווש םיקלוחמה
 םירזייל ,די ינומיר ,םיליט ירגשמ ,םיבור אוצמל ולכות קנעה
 ירודכל רובעל ולכות דימת ובמרה ןונגסמ םכל סאמנ םא .'וכו
 ולכות ,ףסונב ,םינושמו םינוש םישחלו חרק ירודכ ,שא
 חרזע תוכרע םיללוכה ,םיליגרה םירזיבאה רגאמב שמתשהל

 יתחכש ,הא .םיינורטקלא תוחתפמו םיסנפ ,םיניגמ ,הנושאר

 (וטק קנט) ןוקנט ומכ ,םינוש בכר ילכל סנכיהל םג ןתינש
 הדמשהל עגונה לכב המריפה תא םישייבמ אל םה םגש ,תפחרו
 ?םכל קיפסמ ...רותיבלו

 היעבה !תממהמ טושפ הקיפארגה :םיינכטה םיטרפל וישכעו
 דע חנממ תונהיל ידכ ימינפ ןורכז הגמ 16 תוחפל םיבייחש איה

 תקפסמ 320 א 200"ה תורשפא םג לבא ,ההובג היצולוזרב ,ףוסה
 .םיאלפנ םיעוציב הניגפמו דואמ

 תויומדהש המ לכ ןיבהל תמאב ןתינ ףוס ףוסו ,ןיוצמ דנואסה
 םנשי !םמצע לע םירזוח אל םירובידה ,בושח יכהו ,תוקעוצ
 תושמתשמ תוערה תויומדהש םינוש םיטפשמ 50"כ תוחפל
 ןשקא קחשמל ןשקא קחשמ לכ ךפוהש המ ,לכה לעמ לבא .םהב
 הטילשה ,רשבל חמש ינא ,צ תאאו ג0ם-בו ,הטילשה אוה בוט
 לנל לכתסהלו ץופקל ,ץורל רשפא ,קלח זז לכה .תניוצמ
 .ךירצש ומכ "שבלתמ" לכה ,רוציקב ,היעב ילב םינוויכה

 ינפל אל) תובא תיבל םוד תא חולשל ןמזה עיגה ,יתעדל
 לש אבה בלשל רובעלו ,(םייח גשיה לע סרפ ול םיקינעמש

 *תלתה ןשקאה יקחשמ
 צץ חמא[ 05-ש | ,םיידמימ

 םובה דע תוחפל ,השארב דמוע
 שמשממה "00: \א₪" לש לודגה

 ₪ .אבו
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 םתוא םילאוששכ .ריר םיליזמ \\'\ו'ץ"הו \/ תצאו אאן\"ה יב בנוח |
 הצרא .עיגה אפה יאו גא]ה '95"ש ררבתמ ,תושגרתהה המ לע

 תרדיס תא ונל האיבהש ,או|כוא \+ תרבח איה הגינחל תיארחאה "

 םג תרכינ ןכא הלש עבצאה תעיבטו ,האלפומה אוסה 1. אסאומ הד ]|
 הברה הברה שיו (א1א לייטס) היצטיגידב תורבעומ תוזומדח .הזה רצומב

 םיפתתשמ תאזה תוכמה תגיגחב .ןשקא +
 5חאוא אומה 5 ,ץאסקוואה 1 א ןווסחא .החאוגא חהאז |

 ובומכו םואאס ,תהלסה הגוסא .םהה תהא טוס סא

 .תלטובמ אל םיבכוכ תמישר .זאטד אא
 .גואדל ךירצ אל ללחהמ ועיגה וליאכ ול םיעמשנ הלאה תומשהש יִמ

 קחשממ תונהיל ידב \\ וא זה תודלותב םדקומ עדיב ךרוצ םוש ןיא ּר

 ןיירק שי .םיהדמ שממ קחשמב דנואסה ,לכ םדוק ,הזה אלפנה תוכמה

 םכילא הנופ וליפא םימעפלו ,םיפתתשמה תא ץימשמ וא דדועמש ,עקרב 4
 !ותוא חסכ ,(םיקחשמ םתאש תרחא תומד לכ וא) סקל ,ןכ" :ארוקו

 תוקעצ הברהו ,יסופיט עגושמ ינקירמא להק םג שי .'וכו "!םהל הארת
 .רתויב םיבינגמ תוכמ ישערו

 םירבסה ךירצ אל
 םלואב םיבשוי םתאש םכל המדנ .היח העפוהכ שממ גצומ וש"

 סג ,ןיירקהו להקהמ ץוח .ויתואצותל םיארחא םתאש יח ברקב םיפוצו
 לש היצטיגידב ,יתרכזהש יפכ ,רבודמ .טעמ אל הפיסומ הקיפארגה 7
 קחשמב םיפתתשמ םייתימאה םינקחשה ,רמולכ ,תויתימאה תויומדה 1

 הקלח םינקחשה תועונת לש היצמינאה .תוריוצמ תויומד םתס אלו
 העונת ןיב העוטק היצמינאה םהב ,םימוד םיקחשמב ומכ אלש ,דואמ =

 תא םיליטמשכ לשמל ,םיקיחצמ םיטקפא םג תללוכ הקיפארגה .העונתל 7

 7 || וא

 ו , כ "ב

 .רבח םע םג רטפאו קש גגאוש להקהו ו 0
 ז ת

 םיצפח ופוגמ םיאצוי זאו ,המיבה דגנכ ביריה
 ,ןצילה וטזאא"מ םיעוצעצ :ותומד תא םינייפאמה
 הדועו וואסחהא ד \א[:ו"מ תולגלוג ,הנוזוקוימ םיגד

 | םכילע :דואמ םיטושפ ו\וואז"ה לש דוסיה יקוח
 | ךשמב וילע ראשיהלו ץופקל זאו ,ביריה תא שיתהל
 ' םיקוחה תא טעמ התניש אזן!פוא גץ .תוינש שולש

 ,טזל דירוהל םבילעש (א!א-ב ומכ) חוכ וק ןקחש לכל הנתנ'
 הטיעב"רפוס ,ףורגאזרפוס ,הטיעב ,ףורגא :םישקמ השיש םכתושרל

 | תודמוע תונוש תויצניבמוק תרזעב .הצירל אוה ףסונה שקמה .המיסחו
 | להקה לש תובהלתה תואירקב תונייפואמה תודחוימ תוכמ םכתושרל
 ,ריוואב רטמ השימהח ףע ןקחש) םיקילדמ םיטקפא דואמ הברהבו

 שלות נאטתאד גא[') תוערוק םויס תוכמ םג שי ,הזמ ץוח .(לשמל
 . הלעמל איה הזוזתהשב) הריזל ץוחמו ךותב םחליהל רשפא .(תובבל
 .ן הריזה ביבסש םילבחב רזעיהל ולכותש ןבומכו ,(םידדצל קר אלו ,הטמלו
 .תולתלו תולתיהל ידכ

 םיבירי האלמ הויז
 .ןו הליגר תופילא איה הנושארה תורשפאה :תורוצ המכב קחשל רשפא

 הלוע המרה םימדקתמ םתאש לככו ,בשחמה דגנ םיקחשמ םתא הבש

 .(םיבירי השולשב םימחלנ םתא יפוסה ברקב) םיביריה רפסמ םג ךכו

 | םתא םא .ותיא דחי וא ודגנ ,רבח םע קחשל איה הינשה תורשפאה

 | םתא הז קחשמב הצו ואוטו [: םיקחשמ םתא ,דחי םיקחשמ
 |ןן הלוע םתלסיחש בורו לכ םע רשאנ ,םיבירי לש בר רפסמ חצנל םיכירצ
 ' םישנא השימח וא העברא שיש הרוק םימעפל .ומוקמב הריזל רחא
 .תחא תבב הרוק לכהו הריזב

 |[! תוכמ יקחשמל רוכמש ימו ,המצוע דואמ הברה ובוחב ןמוט
 |[  ביריל םיאיבמ םתאש ץוציפב תאטבתמ המצועה .רבדמ ינא המ לע עדוי

 | | תא יתאצמ רבכ םימעפ המכ .ותוא ףיעהל םיחילצמ םתאש קחרמב וא
 || דומעב רשייה הטבחנ ילש תומדהש סעפ לכב ינוימד באכב לפקתמ ימצע
 | לטרומ יצירעמ לכל םוחב ץלמומ לבא ,באוכ .ליט ומכ הצוחה הפע וא
 ְי ₪ .וימאותו טבמוק

 חשל ה קחשל 3



 תונויער ןומה שי אש 0? םגועא-ב |
 ,תוליפנ המב םג לבא ,םיירוקמו םיבוט [
 םיתנכתמה תונלצעמ תועבונ דימת ומבש 1

 לש תובר תויצאירו יאדווב שגפ רבכ בשחמ יקחשמ בהואש 'מ
 5118 ןונגסב םיקחשמ ונשגפ רבכ .תובוט שממ ןהמ המכ ,ם80 +

 ,םיבוטו םירחא םיבר דועו ,זוזמ םומ סח דחה המוטו תתח
 הז .םינקחשב דואמ היולת וללה םיקחשמה תחלצהש איה תמאהו

 םיבשחוממ םידיקפת יקחשמ לש יזכרמה דעיה להקש דוס אל
 יבג לע אלו ,חטשב קחשמה תא קחשל םיגהונש הלאמ םצעב בכרומ \

 הו םיטסווקה ,םירוטלומיסה יבהוא ,ונל םג ,תאז לכב .בשחמה
 (זנוכל וא) םיידיל הזנ קחשמ םעפ ידמ תחקל קיזי אל ,ה 6 ה"
 .הנוש תצק והשמ תוסנלו

 ללבה ןמ אצויה לש וחוכ
 לש וזמ הנוש היווח םינתונ תמאב בשחמב םידיקפת יקחשמ

 הז דואמ םימוד םהש איה הדיחיה היעבה .םיליגרה םיקחשמה ראש
 שי ללכ לכל ,יתחמשל ,תונורקע םתוא לע םייונב טעמב םלוכו ,הזל

 הנכותה תיב איצוהש שדח קחשמ הז םעפהו ,ללכהמ אצוי םג |
 .םחמהא| 0805 םע ףותישב אמא ואסחו ₪ סאו דאס |

 ןדס" :תורבעל ישפוח םוגרתבו אשמח סח םגואא ארקנ קחשמה
 .(הנווכה המל גשומ לש ץמש יל ןיאו) "רחש לש |

 ןקתפרה ,התאו ,16א[ץם%ז המודקה הכלממב תשחרתמ הלילעה =
 אוצמל הסנמ ,חטשב בבותסהל ליחתמ ,"אל" הלימה תא ריכמ אלש |
 שיש חיטבמ ינאו) ןאכ אצמנ התא המשלש הרטמה תאו ךרדה תא =
 קחשמה םהבש ,םירחא אש יקחשממ לידבהל .(תאזכ הרטמ =
 ליחתמ התא ןאכ ,רוגס םוקמ והשזיא וא ךובמ ךותב רשי ליחתמ =

 ךכ ,תולבגומ יד וב העונתה תויורשפאש) חותפה םלועב ךכרד תא
 .דבל אצמת ךובמה חתפל ךכרד תאו ,("חותפ" שממ אל אוהש

 דבב ילגנא אטבמ
 תנתונש ,הקיפארגה אוה קחשמה לש םיקזחה םינייפאמה דחא

 שאר יבאכו תורוחרחסה ילב לבא ,תידמימ-תלת השגרה ןקחשל

 6₪[א0זה תקינכטב בר שומיש שי .ינלוח 000א| לכב םיפטוחש
 | םע רוזיאב ,לשמל ,המידק הכילה .(דבלב ץוחב הכילהב ,השילג)
 איה ןקחשה לש טבמה תדוקנו ,תינצפוק יד איה ,תונורדמו םיעלס
 אוה הבש ןרדב ןקחשה םע "תשלוג"ש המלצמ תשדע ךותמ ומכ
 | וא (הבתכ האר) ואסמא|פ גוסמ םיקחשמ ריכזמש המ ,ךלוה
 או ד

 .דנואסה אוה קחשמה לש אישה תדוקנ תויהל היה לוכיש המ
 תא עומשל וליפא ןתינ) דואמ הבוט תוכיאב לוק תומיגד תורשע
 ,הרזומ"הדיחפמ ,תדרדדדהדנ הקיזומו (דבכה ילגנאה אטבמה
 םע הנתשמ עקרב הקיזומה .םידיקפת יקחשמל לוב המואתמש
 רתוי תיבצק תישענ איה הנכס רוזיאל ברקתמ התאשכ :םיעוריאה

 םילילצ קרו תקתתשמ איה טקש םוקמב ךלוה התאשכ .רתויו
 | הצמחהה ?הפ וספסיפ הפיא זא .עקרב ןגנתהל םיכישממ םיטקש
 .תויומדה לש רובידל תושמשמש תוילוקה תומיגדב איה הלודגה
 לאוש ינא .ךובמב םיבצומש םירמושה דחא םע רבדמ ינאש חיננ
 הרקמב יל קשחתמ םא .תמייתסמ החישהו ,יל הנוע אוה ,תולאש
 המ .ומצע לע רזוח גולאודה לכ ,ךכ רחא ןטק והשמ דוע לואשל
 ,רחא גוסמ תירטנמלא העדוה איצוהל השק היה םיתנכתמל ?הרק
 .לבחו ,תלקלקמש תישפיט תונלצע ?קסעה תא רומגל הזבו

 תא ורפשיש םיצפח ףוסאל םילוכי םתא קחשמב תוברקה ךלהמב
 יד המיחלה .המודכנו לכוא דוע ,דויצ דוע ,םכלש המיחלה תלוכי
 םידיקפתה יקחשמב ,רמולכ .העובק תוירוזחמב העיפומו תלבגומ
 ,חילצה אלו ףוקתל הסינ ןקחשה םא - "האטחה" לש גשומ םויק
 -ב לבא .אטחות הרטמה הפיקת תונויסנ המכב םעפש יעבטו רורבו
 םינמזה חולל ידמ רתוי קבדנ הארנכ והשימ איז. סא םא\\א
 ברחה יתמ הפ לעב ועדת רבכ תומיחל יתש ירחאש ךכ ,בוטה רדסלו
 .ספספת יתמו עגפת םכלש

 בוטל ,ותוירוקמב וחוכש ,ללכב ער אל קחשמ הז לכה תורמל
 ₪ .ץרלו

 .םינפב תעקשומ תוחפ תצק ,ץוחב תדחוימ .87 - הקיפארג
 .רובידכ ולש בולישב םלשומ אל לבא ,דואמ דחוימ .99 - דנואס
 .אס"ל םיכשמנ םתא המכ דע יולת .80 - םייח ךרוא
 םינולמסו טווינל םיציח תועצמאב ,הלקו הבוט ,95 - הטילש
 .הלועפ לכל םימיאתמ

 = ןויצה תבית

 ןיוצמ

 דאמ בוט
 בוט

 ינוניב
 ער

 | = וה ימ -| - |



 לע רוזחל םינשנו םילשוכ תונויסנ רחאל
 יקחשמב "תינלטק תוחילש" טרסה תחלצה
 תחקל מטדדומפסה תרבח הטילחה ,בשחמה
 תפקתמו 00% תחלצה רואל .דוקיפ
 הטילחה ,ויתובקעב האבש םייוקיחה
 תרדיסב ףסונ קחשמ רצייל טטזוצמפמה
 ןונגסב לבא א אווא דסא
 קחשמה לע רפסאש ינפל .[1א5ד קחחפסא
 םיקחשמל רושקה לכב ןורכזה תא ןנערל יאדכ
 .1חאאוזא \ךסא לש םימדוק

 היה ,ד:תאוזאגדסא | ,ןושארה קחשמה
 רונוק תא םתקחיש ובש .\א6גכש קחשמ
 םיטובור ץצופל םירומא םתייהו (באה)

 קחשמה ,עורג קחשמ היה תמאב הז .םיבולע [
 ,בוט רתוי היה אל ,דתא[וא \דסה 2 ,ינשה
 לוק סיטרכב הכימתו %0 תקיפארג םע
 ,קחשמה לש 2 הסריג העיגה וירחא .\סז ₪
 לייטס היה ןונגסה .2 ןויצל םג התכזש
 ,הנטק תנוכ םע סקאמגזוסא שסוץ
 .בוש ...םיבולע םיטובור לסחל :הרטמהו

 םיתנכתמה תאניק
 זמאא[אבז0א:ל - ונעגה | וישכע
 5/0/08 תקיפארג ,תדשהמ וא
 יכהו ,םיירשפאה לוקה יסיטרכ לכב הכימת
 .ףיכו ןשקא רתוי הברה ,בושח

 תובח וליפא | ,הקיפארגל עגונב
 לש התלוכיב האנקתה זס 505
 הפי ךכ לכ הללצה רוציל םמדוופסה
 םיקרוז ,רואב םירבוע רשאכ) םיטקייבואל
 לש םכחותמ בוליש ןאכ שי .('וכו ןומיר
 ,הבוט תידמימ"תלת הקיפארגו תורוטסקט
 :הליגרה תדוכלמב קחשמה לפונ ןאכ לבא
 .קחשמה תא טאמ יפארגה םוכחתה

 .הלחתהה קר איה הקיפארגה ,תאז לכב
 תוקלוחמה לעזתומישמ שולש םכתושרל
 םתא המישמ לכ ינפל .תומישמ"תתל
 םכתרטמו ,באה רונוק ידי לע םיכרדותמ
 ןמזב .ןבה רונוק ןו'ג תא ליצהל איה תיפוסה

 ב ומכ) רזע דויצ םינישמ םתא קחשמה [
 ומכ םיבר קשנ ילכ ללוכש ,(םגאא סמ('ם8 /

 חדקא ,יזוע ,יטמוטוא הבור ,םינומיר לוטמ 1

 ,םינוויכה לכל לכתסהל רשפא .דועו רזייל
 םילוכי םתא .םיבשחמ ליעפהלו לוחזל ,ץופקל
 | לרטנל םתרזעבו םיטובור לע טלתשהל וליפא

 .ביואה תא

 רזוח רופאה טובורה

 דחאש ,םינוש םיטובור ידי לע גצוימ ביואה
 דיחפמו הזר ,רופא טובור ותוא אוה םהמ
 תכפוה הריוואה .טרסב הרש ירחא ףדורש
 - - .תחכשנ יתלבה הניגנמה תרזעב רתוי הדיחפמל
 וישכנע דע םא ."תינלטק תוחילש" לש
 םכל עמשנ דתאוזא גדסא: ה דוזאת ווא

 = ךויפיב .םיעוט םתא ,יתרגיש םוד יוקיח ומכ
 תונורדסמב בבותסהל קו אל םילוכי םתא
 רפוס תינוכמב גוהנל אלא ,םיטובור ץצופלו
 סוטל וא (0קתאדזאמ"ב ומכ) תללכושמ
 יב ומכ) יניערג קשנ הל שיש תינדיתע תיללחב
 ' קחשמב האלה םימדקתמשכ .(סעפ6אַז
 שי +2000 תנשב םג .דורו וניא דיתעהש םילגמ
 ,קרס תומישמל םיחלשנ םתא .תומיזמו םיככת
 םימכת םיטובור שיו םכתומב הצור והשימ
 םידכלוממ םירדחה בור .םיארנ םהש הממ רתוי
 המ .ןיינבה לע טלתשה ישארה בשחמהו
 ,רעישה תא םירדסמ ,הבור םיספות ?םישוע
 .המידק םיצרו םיילענ םיכרוש

 אוה ךפאאואאדסמ: חדשאת ווא
 .תלשונ םיקחשמ תרדיסל תננערמ הסריג
 הברהו רופיס ,הרובחת ילכ לש בולישה
 המרל זטאאוזאהדסא תא םילעמ תומישמ
 עיגי רשאכו םא ,יוכיס ול שי ילוא .השדח
 ₪ .ץראל

 .תיטיא ךא תמכחותמ .78 - הקיפארג
 .תחכשנ יתלב הניגנמ .89 - דנואס
 .םידותפכ ידמ רתוי .65 - הטילש

 .תוינוגיבר תומישמ הברה .81 - םייח ךרוא

 ןיוצמ [

 דאמ בוט
 בוט

 ינוניב

 וקסעש זפהאואגזסה לש תואסריג המכ ירחא

 ףוס ףוס העיגמ ,םיבולע םיטובור לש עגיימ לוסיחב

 חילצהל ער אל יוכיס הל שיש השדח הסריג



 םיקחשמה תורשע ללגב רקיעב העודיה ,68א/1.ןא תרב !
 ,םינשה ךשמב האיצוהש תוינוכמה יצורימ לש םיינוניבה
 תא האיצומ איה וישכע .לודגב תכלל םעפה הטילחה
 בשחמל איבהל רומאש םיצורימ קחשמ ,":אדה1. אאסזאס"
 "500 ₪11צ""ש םישוגירה תא יתיבה
 ,םורוכמל וקינעה "םאצדסאא צה"
 דו < | .םיקחשמה תומלואב

 < .עגריהל םילוכי םתא
 '-- אל ":גזאו. אג0זאס"
 י ינש לש יש 9

 לט ו " םילועמה

 זש ןייצל בושח
 םיקחשמה דחא
 , ייחב יתיארש "םיקנופמ"
 "נא ,םיקנופמ רמוא ינאשכו
 זגומה הרמוחה תושירדל ןווכתמ

4 

 יחול ויט הרוצב ץר קחשמה .ךירצ קחשמהש
 דע םאש הככ ,ןורכז הגמ הנומש םע 486 םא4 לע דירחהל
 .ונממ וחכשת ,םויטנפ םכל ןיא

- - 

 ומכ ,יתיבה בשחמל םירחא םיצורימ יקחשממ לידבהל
 "דוא אסחפ סא <קשממ" וליפא וא "אגפסהה אא6ואס"
 "דגן ."-ב שגדה ,טז סאו גא18 תרבח לש הלועמה
 רתוי הלועפ קחשמל ותוא ךפוהש המ ,וטנזןשקא לע אוה
 ןאכ ואצמת אל 0 תינוכמ לש רוטלומיסל רשאמ

 דאמ בוט |
 בוט
 ינוניב

 ער |

 םיקתעה אלו תוינוכמה יעוציב לש תוקיודמ תומרגאיד
 ןאכ ואצמת ,ןכש המ .תויתימא ץורימ תוינוכמ לש םיקיודמ
 ,םילגלג לע םילוגלג ,ריהמה שיבכה לע חאסכ לש השודג הנמ
 .םד"אמצ העונת הק לכ לש בוטרה +0 רש וא

 קח ד ידכו ינלטק ומולכ ,לאטאבנ 1 מאב
 הארמ בשחמה ,תאזה השיגה תא ]

 -תוינוכמ המכ ץורימ לכ ףוסב
 ,דימשהל תחלצה תובירי

 רסמה תא רמעמו ו
 קו קיפסמ אלש שה

 תוריהפ =

 תיתימאה היעבה
 ינכטה דצב תררועתמ 7
 רבכ .קחשמה 'ַלָש

 || בשחמ םיבייחש יתרכזה <
 ותוא ליעפהל ידכ דואמ קזח

 שי ןיידע זא םג לבא .תילמוונ הרוצב ==
 םירויצ םע ,הבוט הקיפארגה .םירופשל 0 םו ₪

 אל הקיפארג בורמ לבא ,ידמל תחלצומ הרוטסקטו םיטרופמ
 ההובגה תויוכיאה תייצפואל ותוא םינווכמשכ .קחשמ ו
 תלברוסמל הטילשה תא ךפוהש המ ,לחוז שממ אוה רתויב
 וא תניוצמ הקיפארג ,בושח רתוי המ רוחבל ךירצ .החונ אלו
 .(ןורכז הגמ 16 םע 133 םויטנפ תונקל וא) הריבס הטילש
 | ימי תא יל ריכזה אוהו ,דואמ שלח קחשמה דנואסה םוחתב
 ,םיזילעה \סו.[8 "ה סיטרכ

 ,תשרב וא םדומב קחשמב קחשל םג ןתינ ,ןוויג םשל
 ,ישוק תוגרד המכ ןיב רוחבל ,םוליצ תויווז המכ ויב ףילחהל
 העיגפ לכש סרהה תומכ תא ןווכל וליפאו ,םילולסמו תוינוכמ
 אל ,ביבח קחשמ אוה "גד גו. אהא" .תינוכמל תמרוג
 :אוה ולש ירקיעה וטומהש ,הרמוחל םזגומ ןובאית לעב ,רתוי
 .[| ורמשת לאו ,זזש המ לכ וקפדת ,שיטפ ומכ אוה שיבכה ןאכ"
 | ."קחרמ

 .םויטנפ לע קר .0
 .םויטנפ לע קר .0
 .םויטנפל החידאפ .0

 .םויטנפ לע קר 5



 העברא קר ךירצ ,קסיד-דראהב ןורכזל םילק םייח השוע 6חהווצ

 םלשומה תוינוכמה ץורימ אל טלחהב אוה לבא ,וב קחשל ידכ םישקמ

 תושעל ךרוצ שיש הנקסמל עיגמ ינא (םיימוי לכ ךרעב) םעפ ידמ) 1

 ן

 רבכ המ .םירותפכ העברא - ולוכ קסעה לכ .קשממ 1

 וא ךירצ אל ינאש תונכותו םיקחשמ קורזלו קסידדרהב רדס 1

 קחשמ תאש תודוהל שייבתמ אל ינא .הנפואהמ ואצי םתסש =

 ןוכנ .םייחב קורזא אל ינא סולפ"סולפיהנש ינפלמ "[1=ג" לגרודכה =

 אל לבא ,ןמזמ הרבע ונממ תינושארה תובהלתההש ןוכנו ןשי אוהש |

 .בהוא תמאב ינאש בוט קחשמ חישקה ןנוכהמ קחומ יתוא וספתת

 חפנל לובג שיש םושמ ,קסידב רבד לכ רומשלו םיזגהל ךרוצ ןיא

 לבא .םולכב םיעגונ אל טעמכ םתא םיקחשמ בורמ והשיתמו ,ולש
 תא אוצמל הנהנ ןיידע ינא "ףרוחל ךבשחמ ןכה" עצבמ לש ומוציעב

 לש םומיסקמב םהב םישמתשמש ,הלאה םינטקה םיקחשמה

 תויעבו תוכווא תונקתה ילב ,תויוכבתסה ילב ,םישקמ העברא

 .ןורכז

 ?זדחא דוע .ףוא

 םיקחשמ לש םיאומדב ץצופמ םור,ידיס יתלביק שדוחה

 אוה .יביל תמושת תא דימ ךשמ ,חאג! 1.+ ,םהמ דחאש ,םישדח =

 תונוט לע עידוהלו ףצפצל ילב הלעש קסידב ןושארה קחשמה היה |
 (4 אום א םע םייחשכ הז הככ) ןורכז תויעב לש 1

 קחשמה לש ומשמ .המלש העש ךשמנש קחשמב עוקש יתייה רבכ |
 תוקד ךותו ,(

 םתא וישכעש עדוי ינא .תוינוכמ ץורימב רבודמש שחנל רבכ רשפא
 הנשב יכ ,םכתיא םיכסמ יד ינאו !ףוא ?דחא דוע :םירמואו םיחנאנ

 .ידמל םיינוניב תוינוכמ יצורימב ונפצוה תמאב הנורחאה =

 םיחטשמו תויורחת יגוס לש ןווגמ םכינפב תתופ ]זץ

 לק לולסמ בלשל רשפא ,לשמל ,טושפ ןומיאב) םירחתמ םהילעש |
 ,בשחמה דגנ תורחתהל רשפאש ןבומכ ,(םיעלס סומע לולסמ וא

 ,םלועה תופילא (אב הז הנה) ןוגכ תוימואלניב תויורחתב ףתתשהל
 ,'וכו הנידמה תופילא

 .ולש תרתוכה תלוג אוה קחשמה לש תויורשפאה ןווגמ אל לבא

 תא ליטמ ינאש הנושארה םעפה ילוא תאזו ,הטילשה יהוז םעפה

 הביסמו ,ולש הטילשה לע קחשמ לש ותוכיאל תוירחאה אולמ

 "הזדימ הקיפארגל תופצל ךירצ אל דחא ףא ,יתעדל :דואמ הטושפ
 :--[1ע וש גש ] | איה הטילטה ןאכ .תיפארג הניחבמ םיעקשומ ידמ רתוי |[ ; = אל םעפ ףא םיצורימ ,הז הככ .תוינוכמ ץורימב הזמהו |

 ויוצמ | תמאב והשימש הארנ א 4[ 1 ץדבו .בושחה םרוגה

 | לש אמא-מא תונבל גאדו ,תאזה הדבועל בל םש

 בוט
 ינוניב |
 ער

 המכ שי וליפאו טלחהב הריבס הקיפארגה ?בוט רתוי תויהל לוכי

 םילולסמב .םינושה םיטירפתה עקר לע ומלוצש ואידיו תונומת

 רשפא .עבצ ידמ רתוי קורזל וגאד אל ,תוינוכמהמ לידבהל ,םמצע

 םע ,רתוי םיינועבצ םילולסמ רוצילו ץמאמ תפיט דוע עיקשהל היה
 .ןיינעמו אלמ טקפא םירצויש ,םיפסונ םיטנמלאו להק רתוי

 ! תוולמש תויבצק תוניגנמ .םוקמב טלחהבו דואמ דומח דנואסה
 | ,ירעצל .ןמז ןהב עקשוהש הארנ טלחהבשו ,ךרדה ךרוא לכל ךתוא
 | רתוי תצק תתלו ,רתוי תצק עיקשהל רשפא היה דנואסב םג
 ,דואמ ןאכ םירסחש ,םיטקפא

 | המכ וב שיו ,ירטנמלא תוינוכמ ץורימ "דוע" אל הז זא ,בוט
 רצייל המישמה תא ומצע לע חקול אל דחא ףא המל לבא ,םישודיח

 ,םיטקפאה לכ םע ,ףוסה דע ,שממ לש ביויט תוינוכמ ץורימ

 ץורימב ןורסח אוצמל רשפא דימת .םיאלמה הטילשהו הקיפארגה

 ₪ .יתאצמ אל ןיידע עצמאה תא ,ינשב ןורתיו דחא
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 םיקחשמ ינימ לכ ונלביק ןמזה ךשמבש ןוכנ .יתיפיצ אל תמאב הזנ וגדל
 "םיעלות" קחשמה לבא ,תוחפ םיבוט םקלחו םיבוט םקלח ,םינושמו םינוש
 .הנורחאל ונלביקש רתויב רזומה קחשמה תמאב אוה ,1מה] 17 תרבח לש

 וספת אלש ,םינטק םיקחשמ ושע 11 |7 לש םישנאה ,דימתמו זאמ
 ,תידמימ"-תלת הקיפארגו ואידיו יעטק אלל ,חישקה קסידה לע םוקמ הברה
 םיעלות .םיבוט - בושח יכהו ,םיטלוב ,םידחוימ םיקחשמ תאז לכב לבא

 .תרוסמ התואב ךישממ "
 :םינשי םייסאלק םיקחשמ ינש לש בוליש םצעב אוה קחשמה

 קחשמהו ,ריכמ אלש והשימ ןיאש חוטב ינאש ,(םילולמנ) 108 :
 היגטרטסא קחשמ אוה 5008601 .רכומ תוחפה ,5000ז:ק ד
 ינש :ההז הראשנ הרטמה לבא ,תואסריג תורשעב םויה דע אציש ,קיתע
 ידי לע ינשה תא דחא דימשהל םיבייח תילמודנר הפמ לע םיאצמנה םיקנט
 ,חורל עגונה לכב חטשה יאנתב תובשחתהו םינוש קשנ ילכ תורשעב שומיש
 שי קנט לכל ,רמולכ ,תורות לש הטישב להנתה קחשמה .'וכו המדאה הבוג |

 .תאלה ןכו ,הרוי ינשה קנטה ךכ רחא ,תחא היר
 לש תוקיתמה תא הזל ופיסות לבא ,56000011 לש ןויערב רזענ םיעלות

 .םידומח םירוציו ,תולוק ,הקיפארג םע ,םילולמנה <

 הנומ ן[המ תחא לכש ,תורובחל קלוחמ םיעלותה םלוע :הזכ אוה רופיסה
 אל טקשהו ,וז דגנ וז תדמתמ המחלמב תואצמנ תורובחה לכ .םירבח העברא
 .ראשית תחא הצובק קרש דע םיעלותה םלועל רוזחי

 יחטש ,תוזרבדמ ,תורעי םיללוכה ,םינוש םירוזא ןומהב םיכרענ תוברקה

 לע יארקא ןפואב תורזפתמ םיעלותה .לבז ישרגמ וליפאו םיבחרנ חרק

 .הצובקה םשל םאתהב הנתשמַש ,ןעבצ ידי לע ןתוא תוהזל ןתינו ,חטשה
 גוס תא תרחוב תעלות לכ ,םיעלותה לכ ןיב בבס םצעב אוה ומצע ברקה
 .תודבאתה וא העינכ ,םוקימ יוניש ,הגיסנ ,הפקתה :הלש הלועפהוו
 לצנל לוכ' ןקחשהש קשנה ילכ לש בחוה רחבמה איה תרתוכה תלוג +
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 תוצצפ ,םיפדור םיליט ,תוקוזב ,םינומיר ,דיצ יבור ,יזוע יעלקמ :קחשמב
 < וליפאו (!ג1158]א₪) תוירוווא תופקתה ,ץחמ יפורגא ,םישקומ ,טימניד

 : ,םילבח ןאכ שי םירזיבאה דצמ .רחבמהמ קלח קר םה ,תוצצופתמ םישבכ
 " ןקחשל רוזעל ודעונש הדובע ילכ דועו םילתמ ,תומלוס ,תוחדקמ

 .םקמתהל
 הדירומ העיגפ לכ רשאב ,תוכ תודוקנ 100 םע הליחתמ תעלות לכ

 לש הרישי העיגפ ,המגודל .העיגפה תמצועל םאתהב ,הנוש תודוקנ רפסמ
 יצח תעלותה תא ףיעת םגו) חוכ תודוקנ רתוי הברה דירות הקוזב ליט
 ןבומכ .תעלותה לעמ מ"ס ינש עגפ הרקמבש הבור רודכ רשאמ (ךסמ

 | קשנ ילכ לכ לש ףדהה תמצועב ,חורה ןוויכב םג בשחתהל ךירצש
 , האצותכ .רוזיאב תואצמנש תורחא םיעלות לע הפקתהה תעפשהבו
 ' םיעלותו ,('דכו שתכמ רצוי לזט) םינתשמ חטשה ינפ ,תונושה תופקתההמ

 . ברקה .תומל וליפא וא ,ןמוקימ תא תונשלו לופיל תולולע עשפמ תופח
 .םילסוחמ תמיוסמ הצובק לש םירבחה לכ רשאכ םייתסמ

 = :ךכ עמשנו הארנ םג אוה ןכלו ,קחשמב ןומה העיקשה תהא 7

 = ..תנוש תוריהמב םיענ םיעקרהו תטרופמו הפי לבא הנטק הקיפארגה

 . :קחשמ ףאב ןיידע הארנ אלש ידוחיי קימיג וב שיו ,אלפנ טושפ דנואסה
 . סיטרכ ךרד םילימ המכ תרמוא איה ,תמיוסמ הלועפ השוע תעלות רשאכ
 | =ונררפ אן | תלוכיה אלא ,ןיינעה אל םה םירובידה .לוקה
 -] םוקמב .םיעלותה ורבדי הפש וזיאב רוחבל ךלט
 תיתפרצב םירוביד עומשל ןתינ תילגנא
 ףרטצמש "םיעלותה ריש"ל ףסונבו ,תינמרגבו

 אוה .דואמ דומח קחשמ ןאכ ונל שי ,קחשמל
 ראות לע יניצר הרחתמו ,רכממ ,יבצק ,רזהמ

 קיטפמ ינא םויהמ .הנשה לש דומחה קחשמה
 ₪ .םיחופת לוכאל

 ער

 | ר - | ]
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 התיה םא ,קחשמה לש תמדוקה ₪ |

| 
 יא 2 / 1%

> ---->-- 

 ין ₪ םע הבוטל העיתפמ 51:86)\ תרב|
 אל הז ,אל לבא ואלפתתו ,שדח קחשמ

 | תטישמ ול סאמנש ימ לכ .טסווק דוע
 ₪ םע םיטסווקמ ,לידבהל וא ,םינולמסה

 ₪ םוח לבקמש ימ לכו ,דבלב דחא ןולמס
 | תחת םיצר ישוקבש םישדח םיטסווקמ +

 8 "ב םחנתהל תוחפל לכוי
 0 הסריגה תא ריכמ ינניא .5\6א 2-5

 5  .תאזכ
 | טושפ קחשמ ןאכ שיש רורב לבא
 !/ היופצ 5א16ן1% יבבוח לכל .םיסקמו |

 | אוה קחשמהש םושמ ,המיענ העתפה
 [[ לש קתעה (טעמכ קר לבא) טעמכ
 | םיטלובה םילדבהה דחא .5זאור 2000
 ₪ 5ואושוזצ 2000"ב .תופוקתה ןיב אוה
 האלמ ריעהו ,217ח האמה ףוס אוה ןמזה |

 .קנע יניינבו תוניפס ,םיסוטמ ,םילודג תשורח יתב

 וב שיו ,תימורה הכלממה תפוקתב םקוממ ( ה 2

 ,םתא רשאכ ,םידיריו םילודג םיקווש ,תוריט ,תוזוחא
 .רוע םוקמב היצניבורפ םימיקמ ,םיטילשה =

 ו

 םיתנכתמה לש הלודג הדפקה תרכינ םיקחשמה ינשב
 תא םישועש םיבושחהו םינטקה םיטופה לכ לע

 "ב .םהיניב םיינורקע םילדבה המכ דוע שי לבא ,קחשמה
 אוה תושעל ןקחשה ךירצש המ לכ ואוח ו
 זכרמל לוחכ חטשמ ןוגכ) בשחמל והשלכ חטש תוצקהל
 תמקהב ודבל לפטמ בשחמהו ('וכו םירוגמל קורי ,ירחסמ
 לע םינבנ םניאש םילודגה תודסומה תא .םינבמהו םיתבה

 ,רפס תיב ,שא יבכמ ,הרטשמ ,םילוח תיב) בשחמה ידי
 ותושרל דמוע רשאכ ומצעב םיקהל ןקחשה ךירצ (הירפס

 58 2 .הזכ הנבמב ךרוצ שי רשאבו ףסב קיפסמ
 קושל הכילה וליפא הבש הפוקתב םקוממ +

 | םימ ,למשח לע רבדל אלש ,תורתומ התיה

 %[א[61צ-ב םא .הלאב אצוינו םימרוז |
 תויתשת תיינב םע דדומתהל ךירצ תייה

 | שי ןאכ ,ךונוחו עשפ ,םוהיז ,םימו למשח -

 | ,תופיגמ ,תולחמ :ירמגל תורחא תוגאד ךל
 | תונוסא ראשו תופירש ,תיאבצ השילפ
 | .עבט

 | .הביבסל תוסחייתהב םג םילדבה שי

 |( המ לכ לע קזח שגד שי 8 ?ב

 | אל ,יוניש םשל .הנבמל ביבסמ הרוקש +
 ,ןונכתו היינב לש וטנ הומדהב קר רבודמ
 םע םיבוט םיסחי לע הרימשב םג אלא

 הטלחהבו ךלמה סעו הכלממה ראש

 שולפל םיסנמש םיביואב םחליהל
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 קחשמ ,(5848\:6 2 תא
 תרבח לש שדח

 ילוא רשפא ,1 \

 לש 51%1611'צ "כ ראתל
 לכ םע ,קיתעה םלועה

 םירגתאהו תויעבה
 תמקהב םיכורכה
 ךלשמ היצניבורפ
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 והוצגו ןיווטיוופ \יסווו [יזסי
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 .םיירחסמ םיזכרמל ,םיתב המכל ,םימל 1 :םיגאוד .דואמ טושפ אוה היינבה ךילהת ₪1" %ןא[61117-ל תיסחי .ךלש היצנובורפל
 ,(תויונחו קוש) םדיל םילודג 4 רשפאו

 תא תושעל םעפ םתיסינ .קחשל ליחתהל
 ..יל הארנ אל ?תוקד שמחב %1א1611"ב הז [1

 ,םש חטשה ןונכת לע ךלוהש ןמזה קר ןק
 .ריע יצח תיינבל הפ קיפסמ 04 /

 :םירזעו םיטירפ תוחפ שי ('/\5% 8 "ב 3 מ
 םיטירפה לבא | ,5[א(11\-ב רשאמ 01 שש

 ,דואמ הפיו תינקייד הרוצב ורזוצ םימייקה |[
 רינמש ימ

 יאדווב 'פנזמ "פצאטז6 הש" 0
 ה | 4 1 ו הו ןטק הנבמב העקשוהש תינטרפה הדובעהמ [ ו

 . 

 ה -

 ו ה רוווקןש ןוווט

 ביצהל תורשפאה אוה ןאכ םייקש טנמלא

 :תסינכ וענמוש םירמושו תומוח ,םיהובג הרימש ילדגמ

 .הליגר הרטשמ תנחת םוקמב ,ריעל םירז

 :איה הקיפארגל .תורושקה תוסאבמה תויעבה תחא
 :רומאש (לשמל היסנכ) ןיינב תוארל קיחצמ ,תויצרופורפה

 .עיגמש שיא ךלוה ודילשכ ,תואיצמב םישרמו קנע תויהל
 :תויהל הפי אלו קחשמ קר הזש ןוכנ ..והבוג יצחל
 .תואיצמהמ חרבנש הפצמ 5[: \ םא לבא ,םיינונטק
 .לע דיפקהל ףידע ,ונלשמ היצניבורפ ןונכתב עקשנו
 ,תאזה תיביטנרטלאה תואיצמה תא םיכפוהש םיטרפה
 .,לבחו ,הלשרתה הרייס תאזה הדוקנב .הנימא רתוי תצקל

 זב .הריוואל םימיאתמ ידו םימיענ הקיזומהו דנואסה

 :תקעוצ שממש הניגנמ םימעפל שי וא 0
 ,לזומה הברמל פה א נדב "!ותוא הבכת !יתוא הבכת"

 :תולוקה ללכ ךרדבו ,תאזכ הניגנמב יתלקתנ אל ןיידע
 .,המחלמב ברק תקיזומ :השענל םימיאתמ
 וא הפינמ תצרופשכ הדיחפמ הקיזומ
 לע תואצמנש עקר תוניגנמ םתס וא ,הפירש

 יי ןיבל םימיענ םילילצ ןיבש קדה לובגה ₪
 .םימ סוכ יצח םע לומקא [

 ינקחש ויהנ םלוכ .75 - הקיפארג יש
 .לבחו ,םיצע הבוגב םישנא .לסרודכ

 ,ךתוא גרוה אלש המ .80 - דנואט א
 .ךתוא לשחמ
 .םירגתא הברה .פ0 - םייח ךרוא *

 ו הורשה | 5 - הטילש ₪
 קוו ,חונ קשממ
 ל | .שומישב תוטשפ

 דאמ בוט |
 בוט
 ינוןיב

 / -| רנסק ביני |. ער

 )ו

 .קחשמה תא בהואו
 :הנהוו

 .דוע .ןומה הפיסומש ,לשמל .,קוש ומכ



 ל לבא ,לבלובמ תצק עמשנ ינא םא םיארוקה יל וחלס? =
 ,1צץא|גא תמשאב לכהו ,םימי השולש ₪ |

 <ש קזחה דצה אל איה ה תוירוקמש ןוכנ
 יקיח ח"מ םישודיח יל ב םג לבא ו חזגא

 תנפוסמ הרוצב רכממ קחשמ זז תבל

 רבכ יתנו |
 לא יתוא עקרקמש קחשמ

 אל ,רבדמ ינא המ לע עדוי אלש ימל ,קתנתהל תלוכי ילב בשחמה 7

 / ב -

 הז לבא ,תיסחי לודג רוחואב 1 ₪1 לא יתעדוותה ינא םג ,ארונ
 וישנע ילש האנחהמ םולכ ערוג אל =

 ובש זס אוט( 0 \אן5% רדחנה הנכותה תיבב ליחתה לכה
 הקספהב וליפא ילוא ,הטילחהו תממעושמ םיתנכתמ תרובח הבשי

 קחשמ שממ אל הז ,בוט .שדח קחשמ איצמהל ,הירגיסל הפקה ןיבש =
 תלייטמש ,תירעזמ תיללח קפס ןטק סוטמ קפסב רבודמ - שדח =

 .המידק אוה הלש חעונתה ןוויכ רשאכ ,ךסמה לע החובג יד תוריהמב
 ,תויללח ,םינוש םירוצי ,תואמ אל םא ,תורשעב תלקתנ איה ךרדב
 וביצהש ,םינושמו םינוש םיטנמלא ראשו ביוא יסוטמ ,םיליט ירגשמ
 םיידי תוזירז קחשמ והז .םכלש תיללחה תא סורהל - הרטמ םמצעל
 .הלילח רזוחו תוצצפ תלטה ,םיליט ירוגיש ,תוורי לש תונוט םע ,וטנ

 איה יסימ הונורכז
 ןקרופ הלאכ םיקחשמב אצומ ינא לבא ,סכתיא המ עדוי אל ינא

 שי ןאכש קר ,א1[("\וכמ קחשמ לש ומכ קוידב אוה ןורקעה .רידא
 תינועבצ הקיפארג לש םיב ץפקמש ןטקה םדאנבה םוקמב תיללח "

 ונל רורב רבכ ןאכ דע .םיסונוב ראשו םינבדבוד החמשב לנואו
 (!ללקל ילב) תא םירכוז .קחשמה לש קזחה דצה אל איה תוירוקמש -

 ר אאטא םיידגאה םיקחשמה תא םירכוז ?!םכלש ןשיה אז"ה
 ,שולש"םוזתנש ינפל אציש יסאלקה קחשמה תא םירכוז ?אשאטאנ >

 שדח ןיאש ךכ ,םואתה םהיחא שממ אוה דד חזה ,ןכבו ?א ה זס

 שמשה תחת +

 | אל הז ,יוקיח קר אוה דד אן אזש םירכוזשכ םג ,החמשה הברמל
 , .רוקמה ןמ הברהב חלצומ יוקיח והז ,ךפיהל .ותוינניתמ םולכ ץרוג
 "= שוכרל ,םימדקתמ דואמ קשנ ילכב תיללחה תא שמחל תורשפא שי
 תויריה בצק לע טולשל ,הובג תודימע רשוכ ילעבו םיניירושמ םיניגמ
 . ץופיש לכ .תיללחה לש עונמה גוס תא עובקל וליפאו םיחתותה לש
 ' הברה םימעפלו ,ףסכ םכל הלעי תיללחה לע םשייל וצרתש רוזביאו
 הרטמה ןאכ לבא ,ךסמל ךסמ ןיב םיחיוורמש המל תיסחי ,ףסנ

 דגנ .םייתרגש םיקחשמ דבלמ .םיעצמאה תא תשדקמ טלחהב

 < ולכות זר א! \א"ב ,תיתורחת הרוצב וא םיפתתשמ ינש ןיב ,בשחמה

 . שדח קחשמ לכב טרדנטסל וישכע תכפוהש תננערמ היצפוא אוצמל
 .םדומ תועצמאב קחשל תורשפאה -

 רתי"תויגועבב

 ,םיכסמב תבלושמו קחשמה ףוגב היוצמה וז תוחפל ,הקיפארגה
 רמוא יתייח וליפא ,תינשערו תינועבצ ,תעצעוצמ איה .תילובג דואמ
 תאו םינושהח םיטירפתה תא הביכרמש הקיפארגה ,התמועל .תיתודלי
 בושח .המיאתמו הקלח הרוצב ,םעט בוטב הריוצ קחשמה לש דלשה

 םיריוצמ םבור ,םימכחותמ יד םה ךלומ םיבצינש םיביואהש ןייצל
 םימעפל תוארל ןתינש ךכ ידכ דע - ידמל תינטרפו דואמ הפי הרוצב
 ןתמל םיכירצ ויה ,ימעטל .תונטק תויללח עשתל תקלחתמש תיללח
 הרוצב ושענ םיריוצמה םיטנמלאה ראש לבא ,תוינועבצה תא תצק
 .ללכב הער אל

 קחשמלש הפצמ יתייה .יתוא ובזכא תצק םיילוקה םיטקפאה

 ינשער ,יבצק לוקזספ היהי דד אגא לש וגוסמ יטגרנא הלועפ
 |, העוער הקיזומ יתלביק ,םוקמב .קחשמה ךלהמל םיאתיש ססותו

 .ידמל
 | חוג רודיס ,רבכעה תועצמאב רקיעב תישענ קחשמב הטילשה

 ,ביבח .דחא שקמ תועצמאב תורילו םידדצל עונל ךל רשפאמש
 ₪ .רכממ דואמ דואמו ,טושפ



 | רש תתרשמ א?הש ושוטל העיגמ ודנמוק ימחול לש יל ,5%--
 .ןנערמו יביסנטניא ןשקא קחשמ איה האצותה .הבושתב רוזחל העילחמו ,םיבעתנ

 תאו תירלופופה \!4/1111% תרדיס תא האיצוהש ,0108% תרבח 2
 ,םהינימל םודה ייוקיחמ הארנכ סאמנ ,(הז ןוילג האר) ותו
 וניבה 0₪16ואזב ,דחא דצמ ,ןודינב והשמ תושעל הטילחה איהו

 ומכ "תינושאר" היאר תיווזמ אקווד תויהל בייח אל בוט ןשקא קחשמש
 דוע חיורהל תוצור (המצע איה ללוכ) ףנעב תורבחה לכ ,ינש דצמ .םודב
 רצונ ךכו .אוהה הפייעל סומעה רנא'זל קחשמ דוע ףוחדלו ףסכ תצק
 ,"םימחר אלל" :תירבעב וא ,6או5ב סשה: אס אן\(0א%6 קחשמה
 -לייטס"אלו םוד-לייטסדאלה ןשקאה קחשמ ,יתעד תוינעל ,אוהש

 .םעפ יא השענש רתויב בוטה \צזאס 601 אסתא

 הן ף 4 ה כן [-%
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 היגטרטסאו ןשקא קחשמב ןאנ רבודמ
 ריכזתש ,תננערמ תינוסכלא תזווזמ קחושמה
 לש 5צאםמן]6גדת תא םנמ םידחאל יאדווב

 תוושהל המ ללכב ןיא לבא וגו[ 1 ₪000 תרבח
 ,קללכב ער קחשמ היה אל םנמא 5צ א 16 116 -

 חסאכ שפיחש ימ לכל והשמ וב רסח היה לבא
 יאדכ אל הקיפארגה ילדבה לע .יביסנטניא רתוו

 .םכמצעב םתוא תוארל ולכות - רבדל ללכב
 | | השענ %צ או \1₪דש רוכזל ךורצ ,תאז תורמל
 יד איה םיקחשמה ןיב האוושההש רורבו ,יצחו םייתנשמ רתוי ינפל

 .תירזכא
 רופיסב ךמותו ,קוחר"ךכ-לכ"אלה דיתעב םייקתמ "םימחר אלל"

 ,םימחר רסח ירוטטקיד דיגאת ידו לע טלשנה עורק םלוע לש רכומה

 ןוגרא אצמנ דגנמש ןבומכ .ףסכו חוכ הז ותוא ןיינעמש המ לכש
 ,'וכו "וכו "וכו םלועה תא ררחשל הסנמש םידרומה

 תיילוחמ בכרומה םחול"חוכ עשורמה דיגאתל שי ונלש רופיסב
 תונוירשהו קשנה ילכ בטימב םידיוצמה ,ודנמוק ילייח לש תיליע

 ןכ ומשכו ,"םיקיתשמה" םיארוק חוכל ,איצמהל תלגוסמ היגולונכטהש
 ליחתמ קחשמה .םיזחב דחא וליפא רתונ אל םיפיקתמ םהש ירחא :אוה
 ,םעפה לבא ,תיתרגש לוסיח תלועפמ םירזוח םיקיתשמ השולש רשאב
 .עשפמ םיפח םיחרזא לסחל וחלשנ םה ,םישומח םידרומ לסחל םוקמב

 םג םה םיקיתשמה ,תונמושמ הגירה תונוכמכ םיקסעומ םהש תורמל
 אל םידליו םישנ תחיצר לש ןויערתש ךכ ,ןופצמ שי םהל םגו ,םדא ינב

 .םהל םסוק ךכילכ
 םה ,םתוא קיסעמש דיגאתה תוניגהב קפקפל םיליחתמ םיקיתשמה

 לביקו ,םיינדרמה םהירבד תא טילקמ ןוחטב"טובורש בל םימש אל קר
 רוזחל" טילחת םיקיתשמה תיילוח לכש ינפל םתוא דימשהל תוארוה

 ףוסבל לבא ,ירזנא היה ברקה ..."הבושתב |
 ויה ולש תורטמה ,!ח חורבל חילצה דחא קיתשמ
 ,םימדוקה ויביוא ,םידרומל ףרטצהל :תורורב
 דיגאתה דגנ ותלוכיבש המ לנ תא תושעלו

 .רזכאה
 תא ענכשל ךיא איה דרשש םחולה לש היעבה

 אוהש ,היהש ימ אל רבכ אוהש םידרומה ןוגרא

 :טושפ היה ןורתפה ,דיגאתה םעטמ לגרמ וניא

 ,דיגאתה דגנ תודבאתה תומישמ ומצע לע לבקל

 אוהש דעצ לכב הפוצ םידרומה ןוגרא רשאכ
 תלצה תוללוכה תונוש תומישמ 13 :קחשמה ,םצעב ,הזו .השוע
 .ןונגסב תולטמ דועו תוינכות תבינג ,הלבח ,םייובש
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 הטילשה תא ךפוחש המ ,תינוסכלא תזווזמ קחושמ קחשמה ,רומאכ
 :עצבל ןתינש תונושה תולועפה לכ ללגב ,הלחתהב תכבוסמ תצקל
 תידיצ הכילה תכלל ,ףפוכתהל ,לגלגתהל ,ץופקל ,ץורל ,תכלל
 ,תוצצפ ,קשנ יגוס הרשעכ שי) םינוש םירזיבא ןומהב שמתשהלו
 .(...אל המו ,םיחתות ,םישקומ

 ץצופל ןתינש ךכ ידכ דע ,רתויב תטרופמו תניוצמ הקיפארגה

 ףאב םייק אלש קירט ,םוקמ לכב םיאורש המ (לכ) תא דימשהלו
 תורוצ המכב תומל םילוכי םישנאה :דמחנ רבד דוע .רחא קחשמ
 .(תובהלב הלוע ותוא תוארלו והשימ ףורשל הז ףיכ יכה) תוחונתו
 רופיסה תא םירצויו המישמל המישמ ןיב םירשקמה ואידיווה יעטק
 קמוע ןומה ףיסומש רבד ,רוחש רומוה טעמבו בטיה םיקחושמ יללכה
 אלש תורידא סנארטו ונכט תוניגנמ .המיהדמ טושפ הקיזומהו ,קחשמל
 !עוציפ קחשמ ,רוציקב .האוג ףוח לע דיסא תביסמ ףא תושייבמ ויה

 :תטרופמו הפי .955 - הקיפארג

 .ףיסוהל המ ןיא .100 - דנואס
 .םישקמ הברה = תולועפ הברה .899 - הטילש

 . .הדָבוע .םודמ ץוח םיקחשמ דוע שי .פ9 - םייח ךרוא
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 תויללכ תופמו םיגשומ

 .ףורגאירפוס - א"ס

 ,הטיעברפוס - ב"ס =
 .ףורגא-רפוס + הנימי + הנימי :שאר תזיחא

 .א"ס + הטמל + הנימי + הנימי + הטמל :יטאקרפא

 .א"ס:+ ב"ס :שארה לעמ המדה

 .א"ס + הציר וא ב"ס + הציר :םיילגר תסיפת

 :תונושה תויומדל תודחוימ תוכמ
 טז טהזוו טו[ 0

 .בוזעלו תוינש שולש ףורגא קיזחהל :שא ףורגא
 .א'ס ,הלאמש ,הלאמש :הטיעב תציפק

 .ףורגא ,הלאמש ,הלאמש :הרוחא הקירז 4
 .ב"ס וא הטיעב הציר :ריוואב הקירז =

 ווא 3
 .ףורגא ,הנימי ,הנימיזהטמל ,הטמל :ןזואב הפאכ

 .ב"ס ,הנימי ,הנימי :חמש שיטפ
 .ב"ס וא ףורגא ,הציר :דיב למשח |

 .ףורגא ,הלאמש ,הלאמש :ןתומ תקירז
 ,הטמל ,הטמל ,(הלעמל האר) שאר תזיחא :שאר תחיגנ

 .ב"ס

 : הודות
 .ףורגא ,הנימי ,הנימיזהטמל ,הטמל :םיינוע תשילת ז

 ו
 .א"ס ,הנימי ,הנימיזהטמל ,הטמל :לגלגתמ ףורגא

 .ףורגא ,הלאמש ,הלאמש :די תביחס

 .ב"ס ,הטמל ,הטמל ,שאר תזיחא :גודלוב
: 

 .א"ס וא ףורגא ,הציר :הרישי הסיט
 א"ס ,הנימי ,הטמל :לוגלג

 ו וה ו

 .ףודגא ,הנימי ,הנימי :ךתוח קפרמ ו
 .א"ס םיצחול בירול בורק :סקאלבאד

 .הריזל ץווחמ (המיסתמ ץוח) רותפכ לכ :יאזנוב תקירז

 .א"ס ,הנימי ,הנימי ,שאר תזיחא :יכנא סקלפוס
 .א"ס ,הלעמל ,שארה לעמ המרה :קאר לבר

 .ףורגא ,הלאמש ,הלאמש :ןתומ תקירז

 5ווהוו| ו 5
 .הטיעב ,הנימי ,הנימי :תימדק הלשכה

 .א"ס ,הציר :םילפ טסנאס
 .ףורגא ,הלאמש ,הלאמש :םאלס

 .הטיעב ,הנימ' ,הנימי"הטמל ,הטמל :הריהמ הטיעב

 .ףורגא ,הנימי ,הנימי ,שאר תזיחא :די םוקיע

 .ב"ס ,הנימי ,הנימי ,שאר תזיחא :החיגנ

 .ב"ס ,הלאמש ,הלאמש :תבבוסמ הטיעב

 .ב"ס ,הטמל ,הטמל ,שאר תזיחא :תירוחא הקירז

 חהקסח ו
 .א"ס ,הטמל ,שאר תזיחא :(טאקרפא) תבנרא ףורגא

 .א"ס ,הנימי ,הנימי ,שאר תזיחא :ןיכסה הצק

 .ב"ס ,הטמל ,הטמל ,שאר תזיחא .:רביירדלויפ
 ,ףודגא ,הלאמש ,הלאמש :ןתומ תקירז

 |[ | .הטיעב ,הטמל ,הטמל ,שאר תזיחא :םיילגר תסיפת
 ||[  .ףורגא ,הטמל וא הלעמל ,שאר תזיחא :םיווסרוזייר

 ווד אח
 ,ףורגא-,הלאמש ,הלאמש :תרגורג תריבש

 ,א"ס ,הטמל ,שאר תזיחא :טאקרפא"רפוס
 .א"ס ,הנימי ,הנימי :רבקה תקירז

 .בוזעלו תוינש שנלש ףורגא קיזחהל :ראווצ ףפוכמ
 ,ב"ס וא הטיעב ,הציר :תבבוסמ הטיעב

 .הטיעב ,הנימ' ,הטמל :ןשע תיירי

 .א"ס ,הנימי ,הנימי ,שאר תזיחא :בג תקירז

 זםוא0?טווה
 .בירול בורק ב"ס :ילד תקירז

 :ףורגא ,הנימי ,הנימי :ןטב תצופק

 .ב"ס ,הנימי ,הנימי :םיירפסמ תציחמ

 .ב"ס ,החטמל ,הטמל ,שאר תזיחא :סקלפוס
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 וכ-וכ--₪-זזא : תוקונית
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 ₪ ₪ ואח ה חו ןח חח ₪ וא \

 תנעוט קושב תובבותסמש תודמולה תורשעמ תחא לכ

 ,המיהדמ הקיפארגב תרדהתמ ןהמ תחא לכ .הלשמ תוידוחייל

 תובבותסמ ןלוכ לבא ,טישלובה ראשבו דנואסב ,ואידיווב

 .וובשחוהאירק\הביתכ :הנוכשה התואב

 ,תרחא תצק תמאב איהש הדמולב שוגפל יל אצי עובשה

 יעוביר שרוש בשחל וא תיזנודניאב בותכל ךתוא דמלת אלש
 .םסוקל ךתוא ךופהל הלוכי לבא ,73 לש

 דנואסב ,טסקטב םיגצומ ,םימסק לש ףסוא הליכמ הדמולה

 .םיפלק וא םילבח ומכ תוירוגטקל םיקלוחמ םהשכ ,ואידיוובו
 טרסב תופצל לוכי התא םימסקה דחאב רחוב התאשכ

 תופצל ךכ רחאו ,דוסה תא תולגל ילב םסקה תא הארמש

 דומלל הצור אלש ימ .קירטה תא ריבסמש ,ףסונ טרסב

 .טסקטה תא סיפדהלו םסקה לע אורקל םג לוכי םיטרסהמ
 םילודג םינוקייאב ,עבצב הרישע הדמולה ,ואידיווהמ ץוח

 םסק שי) תוצפקמה תוימוגה םסק לש ןוקייאב .םיפ םירויצבו

 .לבחב תוצפוק תוימוג יתש םיאור ,לשמל ,(הזכ

 תא רוכמל הסנמ הניא איהש אוה הדמולה לש המסק דוס

 ,ןהינימל םימסקה תוכרע לש תשמושמהו הליגרה הרוחסה

 םיישמתמשמ םייניצר םימסוקש םימסק הריבסמו הגיצמ אלא

 | .תויתימא תועפוהב םהב

 | = רש - | -|

 ןשוימ טעמ קחשמ אוה ימלוע ןורכז
 ליגמ םידליל דעוימה (םיטקסיד ינש)
 בולישה אוה ודוחייש ,רשע דע שש

 ףסונב .חול קחשמל בשחמ קחשמ ןיב

 הלעפהה תוארוהו םיטקסידה ינשל

 יסיטרכ 807 חול הזיראל םיפרוצמ
 לע םלועה תפמ תגצומ רשאכ .לגד

 תמיוסמ הנידמל היחנה תנתינו ךסמה
 התוא לש לגדב רוחבל ךירצ דליה

 םיגצומה םילגדה ןיבמ הנידמ

 ול תנתינ רשאכ .ןסמה תיתחתב

 רוחבל ךירצ אוה ,לגד תרוצב היחנה
 הלגדש הנידמה לש הריבה ריע םשב

 ןווכל ןתינ וללה תויוליעפה לכב .גצוה

 .ישוקה תמר תא

 ןהילע) רזעכ .תושמשמ תויסיטרכה
 וא (הנידמה יטרפ לכ םימושר

 .םייתרוסמ חול יקחשמל
 רשאכ ,ןורכזז קחשמ ונשי ,ףסונב

 ןפואב םירזופמו םיכופה םילגדה

 ₪ .ידמל ביבח .יארקא

 | ו ומ - | |

 ה'ליבמוז ה'ליבמוז ה'ליבמוז ה'ליבמוז ה'ליבמוז ה'ליבמוז ה'ליבמוז ה'ליבמוז ה'ליבמוז ה'ליבמוז ה'ליבמוז ה'ליבמוז
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 היונב השעמל הממ ןיבהל שי ,סלכ'תה לא שגינש ינפ

 קשממ תא לצנל םילוכי ונחנא ךיאו "תונולח" תכרעמ

 םירקב ?םתעמַש רבכ םירקב לע .הלש ישמתשמה

 םירקב ."תונולח" תכרעמ תא תורצויה ןינבה ינבא םה ((-0חוע08)
 רשאכ םילקתינ ונחנא םהב םיילאוזיו םיטקייבוא םתוא לכ םה

 ,םירותפכ תויהל .םילוכי הלא .תונוש תונכות םיליעפמ ונחנא
 לכל .םמצע תונולחה וליפאו ,תויתררב בר תומישר ,טסקט תובית

 היכראריהב וילעמ אצמנש רקב רמולכ ,"אבא" שי ,הזכש רקב

 ,הארנ אוה ךיא : לשמל ומכ) ולשמ תונוכתו ,ידוחיי סש ,ת!אנולחה

 תכרעמב ליגר ןולח ,לשמל ךכ .(..'וכו וילע בותכ המ ,ולדוג המ
 ארקיי ,הבתכמה אוה אולה ,ישארה ןולחה לש ונב היה* ,תונולח
 יתלחתהה לדוגה תאו ,ושארבש תרתוכה תא ליכי ,ידוחיי םשב

 לש ונב היהי רותפכה .רותפכ לותשל לכונ הזכש ןולח ךותב .ולש

 תא ,וינפ לעש בותיכה תא ליכיו ,רחא םשב ארקיי ,םדוקה ןולחה

 .הציחל תעב ,עוציבל תוארוהו ,באה ןולחה ינפ לע ומוקימ ,ולדוג

 ,וגולב יאנולחה ישמתשמה קשממב תוקסועה תויצקנופה לכ

 שמשתש הדוקפה .ןולח תריציב ליחתנ .וז תינבת לע תוססובמ

 והז םא) באה ןולח :ויהי םירטמרפהו ,\אוח0סיא( גוט - איה ונתוא

 ,ןולחה תרתוכ ,ןולחה םש ,("אססו" ארקי באה ןולח ,ישארה ןולחה

 .(םיפסונ םיירפסמ םירטמרפ ינש) ולדוגו ,(צו א) ומוקימ

 :אמגודל

 \\ והטטוא(-וטפוס "ןגססז "1 \\\הסיא "2סודטוז-\ש מסוע 50 50200 0
 .ווווסמ(זשג!6 תדוקפב שמתשנ ,ןולחה יבג לע רותפכ לותשל ידב
 איה ךא  ,ואוח0סא (שגו6 תדוקפל ההז ,םווווטח(זשגוט הדוקפה
 לכונ ,לדוגהו םוקימה ירחא .עוציבל תוארוה - ףסונ רטמרפ הליכמ

 ץילמהל ןמזה הז .עוציבל תוארוה ,םיעובר םיירגוס ךותב ,םושרל
 רוציל חונ רתוי הברה .השדח (ץזסטש)זש) הרגש לש הריצי לע

 תוארוה רפסמ ףפוצל רשאמ ,רותפכה תלועפל תיפיצפס הרגש

 - השדח הדוקפ דמלנ ,המגדהה ךרוצל .םיעובר םיירגוס ךותב

 רתויב :תיסיסבה הדוקפה ילוא איה וז הדוקפ אא

 .העדוה הבו ,הנטק חיש תבית תרצוי איה .תונולחב שומישב

 תאו ,ןולחה תרתוכ תא םירטמרפכ תלבקמ 13308604 הדוקפה

 - םושרנ ,ןבבו .העדוהה ןכות

 םוווטח(זטו< "א1ץ\ותשסא א[ םטווטמ "(1וט4-א1₪ 10 10-50 ₪

 רותפכה לע ץחלנ רשאכ .|אוטגבק60 "11003000 "1161ו0]
 .ונלש רושיאל הכחתו ,העדוהה תבית עיפות ,עיפוהש

 ןניא ,וגול ךותב יאנולחה קשממב תוקסועה תויצקנופהש ןוויכמ

 תכרעמל תארוק וגול - ןינעמ בצמ רצונ ,וגול לש תויצקנופ שממ

 \.( 7 1 / = ו 1: ו ( "מ |[ן . . |
 , 1 [ שי ₪ 1 \ שנ 7[1 | ו \[ |41 ש |ו1] ,

4 | 1/0 \ 
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 ועו .ונול תפשל סיסבה לג ונדח , 1
. / 

 הסריגמ ,הבשל הביבזו ₪
9 . 

 ונחנא םתוא םירקבה תא הנעמל רוציל הנממ תשקבמו ,תונולח
 הצרנ ובש עגרה דעו עגר ותואמ .םלוא ,שקבל וגולל םירומ

 תכרעמל אלא ונל "םיכייש" םניא ולא םירקב ,םהב שמתשהל

 םתוא שוטנל הלעפהה תכרעמל תורוהל רוכזל בושח ןכל .הלעפהה

 תדוקפ םג הנשי ,"רקב תריצי" תדוקפ לכל ,ןכאו .הדובעה םויסב

 הדוקפב שמתשנ .,ונרצוש ןולח קוחמל תנמ לע .הליבקמ הקיחמ

 :אמגודל) .ןולחה םש תא רטמרפכ תלבקמש - ,\\ וחש טוא טוטו

 שמתשנ ,רותפכ קוחמל תנמ לע .(\\ומטוא!כטוטוש "א[ע וחש

 .(וונווטמ]כ6וטוס "א1עווסח : אמגודל) ווווטוו כט|טוט תדוקפב
 םינותנ ףוסאל םיצור ונחנאשכ הרוק המ םלוא ,הפיו בוט הז לכ

 הלילגה לגרס ,רחא רכומ רקבב ןנובתנ ואוב ?םיוסמ רקב ךותמ

 םג 501180066 - ולשמ הדוקפ הלילגה לגרסל .(5ש83!|0ז)
 םוקימ ,םש ,בא) םירכומה םירטמרפה לכ תא לבקי אוה םעפה

 ולא תוארוה .םיעובר םיירגוסב עוציבל תוארוה ,םהירחאו ,(לדוגו

 ךכו ,הלילגה לגרס בצמ תא הנשי שמתשמהש םעפ לכב ועצבתי
 ידכ .םינתשמ םה רשאכ דימ ,םישדחה םינותנב שמתשהל לכונ
 תדוקפב שמתשנ הלילגה לגרס רקב ךותמ םינותנה תא ףולשל

 ךותל הלילגה לגרס בצמ תא הסינכמ וז הדוקפ
 ליחתנש ינפל .תרחא הדוקפ ךותל וא ,ונרציש ירפסמ הנתשמ

 תרזעב .ולש תונכות המכ דוע בצעל שי ,הלילגה לגרסב שמתשהל

 תא עבקנו ,הלילגה לגרס לש חווטה תא ליבגנ 5601188186[ תדוקפ
 םושרנ םא :אמגודל .יוושכעה ומוקימ

 0 ןיב ענ וחווטש רקב לבקנ 50118786 "א1ע9טתנ![3ז () 300 90

 .ךרדה עברב ומוקימו ,360"ל

 : ךכ תאז תושעל הסננ ואוב

 טס || הגוש "1 901מ00 "1/5001! 60 60 0

 [1600[501וח8 (20150ז01107 "3156018 0

 50ז01] 3הזפ6| "31,500 ז 0 360 0

 ךותל .בצב וטיבה תעכ .הלילגה לגרס לש ומוקימ תא תונשל וסנ
 ינותנ תא ונסנכה ,בצה לש ונוויכ תא הנשמח ,56ו[16וחַק תדוקפ
 .ונוויכ תא בצה הנשי ,ותוא זיזנש םעפ לכבו ,הלילגה לגרס

 קוחמל וחכשת לאו ,םייח ושעתו ,םירקב ורייצ ,םייתניב לכה הז

 .סכלש תינכותה םויס ינפל ,םתרציש הלילגה ילגרסו םירותפכה תא

 הח'שמ

 "ףצ ןולח" תרזעבש ,תללכושמ אלו הנטק רויצ תנכות רוציל וסנ
 שממש ימ) םינתשמ םיכרואבו םינוש םינוויכל בצה תא הזיזמ ןטק
 [.ן9ו80%6ז₪16 תודוקפ תא םג דומללו תוסנל לוכי עיקשהל הצור
 .(!טמ₪ ונפח 00.17 ונילא חולשלו הרזעה ץבוק ךותמ (כשז6|39ו
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 איה םידיקפת יקחשמב רתויב תוצופנה תויעבה תח
 היה 61 לכ .ןחמ םילבוס םינקחשהש תויזיפה תועיגפה
 הרובחה תא תדכול הנבש תצלפמה תא תוארל הנהנ
 ,םייעובש תוחפל ועקשוה הנונכתבש ,תינואג תדוכלמב
 ,לוקשה קזנ וגפסי תויומדה םא המ זא .ץרמב הב תחבוטו
 ךרד רבעמל ,ןהל שיש (פ"קנ) העיגפה תודוקנל האוושהב
 לק אל תמאבו ?םינקחשלמ ץוח ,תפכא ימל ,ינבצע רדנלב
 ,הנוכנ תוחוכ תכרעה ןיא ךלש ₪א!-לשכ ןקחש תויהל

 ירעצלו ,שחרתהל דמוע המ הנוכנ ךירעמ אל ₪%ו"השכ
 .ירמגל קרפתהל הלולע הרובחה ,םימעפ הברה הרוק הז
 יט"ןאויה 13 לש תדוכלמב דומעל יוכיס חל ןיא טושפ
 החידמ הזה רוציהמ תינושארה תובהלתהה םא .3 הגרדב
 השולש דבאל ךכ בגאו ,ברקב וב שמתשהל אודה תא
 .ןאכ קופד וחשמ ,םיבושח םימחול

 ףשאל תרבוחבש ועדתש יאדכ 60 םיקחשמ םתא םא
 ןוזיא לע קרפ שי (והשימ דועל ותוא שי םא ,רוחשה טסה)
 לש תואצות יוזיחל תיטמתמ החסונ תנתינ ובו ,תויולקתיה

 התוא יתקדב .תדבוע םג איה לבא ,םיהדמ .תולקתיה
 הלעמו 90% תלבקמש תוצלפמ תצובקש תעדל יתחכונו
 דבכ קזנל תמרוג תמאב (הרובחל יסחי אוהש) בושיחה יפל
 תא הררופ תמאב 221.23%; הלביקש ילש תוצלפמ תצובק)
 .(תויומדה

 הטישה לש תורבוחב לבא ,םאַכ ינקחש אל םתא םא
 תוברק המכ וכרעת ,םימוד םירבד שי הב םיקחשמ םתאש
 - תדבוע תמאב איה םאו ,החסונה תא תוסנל ידכ
 ודגנתו םינקחש הברהש בשוח אל ינא .הב ושמתשת
 תא קודבל ידכ ,דבלב תוברק לש םיינש וא שגפמל
 ,החסונה

 ?ןךדיצל תבצינ חניא הבוהאה הקיטמתמהשכ הרוק המ
 תתל לוכי ינאש הדיחיה הצעה .םיכבתסמ תצק םירבדה ז8
 ילב ,םינקחשה םע ,תוברק רתויש המכ ךורעל איה ןאכ
 שחל לכ ,ירשפא חוכ לכ וסנ .ףיסוי ברק לכ ,םינקחשה

 "השגרה"ה תא ולבקתש דע ,הקיטקט לכ ,בוט הארנש
 תא ולבקתש עגרב רוצי לכ טופשל ולכותו ,הנוכנה
 .ולש םינותנה
 בושח אלו ,םהילע בושחל ב םימרונ הי הנה |

 וזנופש" וא !1תאו דו וא 5 8
 אטובמ הטיש לכב לה םיארוק רוא : בושה רול ,"רפ רפ
 דומלל יאדכ ,אל וא יח ,רבד לכ לש הגיפסה רשוכ והשכיא
 דוקינה תא קר אל - ביבסמש םיטקפסאה לכ תא בטיה
 המ לכ אלא ,גופסל רוציה לוכיש קזנה תא ןייצמש
 ותוא םע תויומד יתש ןיב ,לשמל \1גא\ז]ז -ב ,ביבסמש
 א.ר -ב תודוקנ 60 לש שרפה םע לבא אה| דו ןווצ
 רתוי הובגה .40311.17צ-ה םע תומדה יכ ,ימוהת לדבה היהי
 ,ןוירש גוריד שי א-ב .רתוי הבר תולקב קזנמ קמחתת
 ,האלח ןכו

 ,הגיפסה רשוכ ורחא ,ינשה בלשה :הפקתהה תמצול
 לחה ,ולשמ לנסרא שי רוצי לכל .הפקתהה תלוכי אוה

 בושח .דבלב הדוקפ תרזעב הגירהל הלכו םיינישו םירפטב
 לש םירפט ,לשמל .םייפיצפס םינותנ יפל קשנ ילכ ריכהל
 בטיה ןיבהל יוצרו ,םימוד ירמגל אל םה קרוא לשו ןוקרד
 10-40/3-12/3-12 לש תופקתה שולש ןיב לדבהה תא
 ריכמ אלש ימל .1-2/1-3/1-3לש תופקתה שולש ןיבל
 אוה ינשהו זזש רבד לכ לטוק ןושארה ,תואחסונה תא

 לדבה שי .הלעמו שולש הגרדב םחול לכל םידלי קחשמ
 ישאר) ופ ס"דלת תגרדב הבולע העיגפ תלוכי ןיב לודג

 ירברבה ןאנוקל ,(ןוירש גורידב העיגפל האצות" לש תובית
 ,-7 ס"דלת סע ,רוינו'ג

 המ שיגרהל לוכי התאו תלגרתש החנה תדוקנמ אצנ םא

 תחקל ךרטצת וישכע ,תושעלו גופסל רוצי לכ לגוסמ
 בשוח התאש םעפ לכב הלאה םימרוגה (ינש) תא ןובשחב
 הגיפס לבא תינחצר הפקתה םע רוצי .םיוסמ רוצי לע
 לוכי לבא םחליהל עדוי אלש רוצימ ירמגל הנוש הבולע



 םגש רוצימ םינוש םהינשו ,םיבוט םידאקס המכ ףודהל

 ןה 'וכו ,תויומדה תולגוסמ המל ,םהב שמתשמ התא (;\| - 7 איוב ת\מ'לא ה"כ יתמו הפיא ,ךיא .םיעצוממ ולש הפקתהה םגו הגיפסה
[ 

 , 9 , / ררור תר , ?'צ ר + 2 .הזה עטקב תויטירק תולאש
 3 ' ְ | / \/ הר | / 1 - ) | 0 1 :םימרוג המכ דוע הנומתל םיסנכנ וישכע
 | לסחל החילצה הרובחה םאש חוכשל ונלוכי ךיא :א1זה

 . 7 ש ת 7\ ְ. '0 () ף0) ) /" לומ דומעל לכות איהש רמוא אל ןיידע הז תולקב הזודמ
 | עּבוק יסיסב עבט קוח לבא ,תוזודמ הלוכ ,ןוכנ ?ולאכ רז
 7 ש הז ת /\ )ל ןווהרד שי תואיצמב וליפא .הרידא המצוע הנקמ ירפסמ ןורתיט
 דוע סייגל אוה תושעל לוכי והשימש דיחיה רבדהש םיבצמ
 ? / /ן\ 2 )כ | 3 ' |\ א םירוציה תומכל בל םישל יאדכ ןכל .והומכ םירוצי 0
 | | םיבצמב התוא דומעהל אל ידכ ,הרובחה לע תיחנמ התאש
 .דורשל לכות אל איהש

 ה)\ 2 תות \כ תב ומצע תא דרגל רוציה לש ותלוכיל הנווכה ןיאו :תושימג
 יתלבו םישק םירוזאב
 תוחוכל אלא ,םישיגנ
 = הל שיש םיוולנ תונורדשכו
 ,תמיוסמ הדימב
 0 ימב היולת תושימגה
 ) תומדה תא קחשמש
 : . לצנמ אוה הבש הרוצבו
 םידומעה םינותנה תא
 סאוזהש יוצר .ותושרל
 םתלוכי תא קוידב ריכי
 םא :ולש םינקחשה לש
 דימת םהש עדוי אוה
 אוה ,הרטנוקה תא ואצמי
 ןפואב םהילע ליפהל לוכי
 תולודג תוסאמ יתטיש
 תמועל .םיביוא לש רתווי
 ,םילבהא םה םא ,תאז
 . ,קפאתי ₪או"הש יוצר
 אוצמל לולע אוה תרחא
 [ תמירע םע ומצע תא
 ,סינילבוג

 ןורחאה ובדז
 = ,רוכזל ךירצש (םעפהל)
 קחשל יאדכ דימתש אוה
 = ,איהש ומכ תצלפמה תא
 . םיקרוא ילב | ,רמולכ
 .םינקרד ילבו םינואג
  םה םיקרוא .םישפיט
 םילולע םה ןכלו ,םישפיוט
 תיטקט תועט תושעל
 . שממ ,תאז תמועל ,הלודג
 | ךבנתסהל יאדכ אל
 ,ןוקרד םע חש קחשמב
 . אל םג ,הינש הבשחמבו
 ,רחא רבד לכב



 םישק םיִנמ
 אל | .ועיגה

 ימו דוע
 טושפה םדאה
 ותיבמ אצויש

 ןוירש יוטע
 וא תוחול

 ,רוע תיאצח
 םישנא גרוהו

 תוצלפמ וא
 .ותייחמל
 תויוליעפ

 רבכ הז גוסמ

 [ 3 ז'יא

 תוירלופופ
 תלוכי .והשוזיא ךל ןיא םא .ונימיב
 תוחפל וא ,תיהולא / תיתפלט/ המוסק
 ךל ןיא - ךירוחאמ הכולמ תלשוש הזוא
 .התואנ םינקתפרה תרובחב תושעל המ
 דימת אל איה תאזה תואשנתהה לבא
 לכ תא תוארל הצור יתייה .המוקמב
 ילב תובבותסמ הלאה םימסוקה תורובח
 .ןהילע ןגוש קזח דחא םחול
 תויומדה תחא אוה םחולה ,יללכ ןפואב

 הויה
 א" =[ /

 .םידיקפת יקחשמב תוכרעומ תוחפ יכה
 וא) הנושארה תומדה אוהש ללגב ילוא
 ונחנאש (תונושארה תחא תוחפל
 וניניעב בשחנ אוה ןכלו ,קחשל םידמול
 יקחשמב רתויב הטושפה תומדל
 .קדצב דימת אלו ,םידיקפת

 תנמושמ הנוממ
 הריציה ראפ אוה ירברב םחול לכ אל

 טלחהב רשפא .םודיקפתה יקחשמב
 תא םיקחשמ םישנא הבורהש רמול
 תונמושמ ברק תונוכמ ומכ םחולה תומד
 ,תורחא תופסות וא הבשחמ אלל ,בטיה
 םיקחשמ םישנא םתואש ריבס םלוא

 שא ירודכ תנוכמכ םסוקה תומד תא
 .ואל ותו בטיה תנמושמ

 ונלש הכומנה הכרעהה ללגב
 הצור ןקחש לכש ללגבו ,םימחולל
 תחבטנ הרובחה ,ידוחיי ךכ לכ תויהל
 םחולה םאה לבא .םירירש רסוח ללגב
 םירירש תסמ דימת תווהל בייח תמאב
 לע עגרל ובשחת .אלו אל ?חומ תרסח
 ומכ ,הירוטסיהה תא ובציעש םישנא

 ווח
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 זומה םע םיראשנ זאו ,םחול

 אוה החולהש רסא כ לכא. +

 ?םירירט לש הסמ כ
 וא לודגה רדנסכלא ,ןאת סיגני'ג
 הריירקה תא וליחתה םלוכ - ןואילופנ
 וליפא :ןואילופנ .םימחולכ םהלש
 ולימרתב" :ורמואב ,ןיינעב םעפ אטבתה

 ,"לשראמה טיברש רתתסמ לייח לכ לש
 .קדצ אוהו

 תוישיא ומב ןיא
 תניינעמ

 השיגב יולת לכה ,רבד לש ופוסב
 והשימ םתס התאש ןכתי אל .רופיסבו

 התא ןכלו ויניע דגנל החצרנ ותחפשמש
 הקורי תצלפמ לכ דגנ המקנ עסמל אצוי
 םעו בוט עקר רופיס םע .האור התאש
 לפונ אל ,םחולכ ,התא תנוינעמ תוישיא
 .חטשב רחא תפלט וא םסוק ףאמ

 שי םיבוט עקר ירופיסל תואמגוד
 הזיא טילחהל ךירצ םדוק לבא ,עפשב
 םחול התא םאה .התא םחול לש גוס
 -עדוידץימא-רוביג) ירברבה ןאנוק לייטס
 דח רטיקסומ .אמש וא ,(םילימ-שולש
 התא הבש הרוצב יולת לכה ?ןושל
 יבגל תובוט תואמגוד .קחשל ןווכתמ



 תומוקמב אוצמל רשפא םימחול יגוס
 יטרסב וא "םחולל םלשה ךירדמה" ומכ
 םימחול יגוס לש המישר האר) היזטנפ
 .(ףוסב םיבוהא

 רבדה ,םחולה גוס תא תרחבש רחאל
 תוישיא ול תתל אוה תושעל יעבטה
 אוה םא .ןיטולחל הכופה וא ,המיאתמ
 ,בופורטסלק םג תויהל לוכי אוה ,דמנ
 דחא תויהל לוכי אוה ,ףלא אוה םאו
 .חותשק אנושש

 רופיסהמ קלח אל אוה קשנה ילכ םא
 ומכ ןיא .היהי אוהש יאדכ ילוא - ךלש
 ברחב וויח לכ שמתשהל עבשנש םחול
 וא ,תמיוסמ הרטמ גישיש דע וא ,תחא

 קשנב שמתשהל אל עבשנש םחול
 .ללכב

 םיריזנ ,תו'ננינ
 םיטקנתמו

 דחי הנפואהמ ואצי ןהיניזמל תו'גנינה

 םעפ ידמ לבא ,םינומשה תונש ראש םע

 הצור דואמש ןקחש הזיא שי ןיידע
 לסחל לוכיש ירותסמה ריזנה תא קחשל
 כ ונתבוחו ,תופושח םיידיב ריע יצח
 .דיקפתה תא ול תתל אל איה ₪
 .םאאאתס

 וניִמ לכ םילולכ תו'גננ םשה תחת
 שומישה אוה םהל ףתושמהש ,םימחול
 ליבקמב וא םוקמב המיחל תויונמואב
 ה'גנינה תומד .דויצה ראשלו תוברחל
 תומדל רתוי הברה המיאתמ תירוקמה
 הבתכ האר) שקנתמה לש תיסאלקה
 .ןלהל תעצומה תומדל רשאמ (12 ןוילגב

 םתא - אושו ןניאש תוטיש ינקחש
 חלצומ רודיס שי \!אש5ז-ל ,םירדוסמ
 "לו ווקאס "ל םג ךכו ,המיחל תויונמואל
 היונב אל .שממ אושו אטו אוהד
 :אל ןיקלוט לש םלועה) המיחל ינמואל
 שיש למ .(ןילואש תודגא םע יל רדתסמ
 .תרודהמה) םינשיה םירפסל השיג ול

 םשב תומד םהב אוצמל לוכי (הנושארה
 ולכ בורב שמתשהל רסאנ הילעש ,"ריזנ"

 וניא ינורכז םא ,הטמ דבלמ) קשנה

 תודחוימ תולוכי המכ ול שיו (ינעטמ

 ,הציפק תלוכי :ןמזה םע לבקמ אוהש
 תובנגתה ,ול קר העודיה תידוס הפש
 (ר'גנוירל וא בנגל המודב) יאשחב

 תוכמב רבודמ .תוכמה -  ןבומכו
 (הלחתהב) לש קזנל תומרוגש ,תודחוימ
 וא ,ןמזה םע תומדקתמ ןהו 3-1 וא 4-1
 ושאכ - בוניסב תופקתה תופסונש
 ינש לכ תוכמ שולש שי הלחתהב
 נוביס ,תוכמ יתש דחא בוביס) םיבוביס
 תא לבקמ דימלתה ןמזה םע .(תחא ינש
 ,הכמ לכב קזנ רתוי טעמ םורגל תלוכיה

 י ףסונב .בוביס לכב תוכמ רתוי תוכהלו
 ילטניירוא קשנ לש ןיינעמ ןווגמ שי ךכל

 תולוכי םיארומס םימחול תויומדש

 הבתכל רופיס רבכ הז לבא ,וב שמתשהל

 .תרחא

 םילודג םימחול לש המישר

 זירז ףייס :קחשל ףיכש הירוטסיההמ

 ,ירברב | ,ינואכד יארומס | ,ןושל
 ,המיא דע םטמוטמ דמג ,יתושילפ /גניקיו
 קחשל ףיכ תמאב םאה ...םמממה) לייח
 םעפ תבשח) םמעושמ ןוירבו (?הז תא

 (?טמרוגה לש ינשה דצב תויהל



 םידתוכה ןודחאה ןאזב םיטלבתמ ינוידבה עדלהו היזטנפה תורבס רנא'זב

 ?םידוהיל ער וא םידוהיל בוט הז .ןלצע חול םירבס .ך58 תרבח לש

 ןחטשמ דבכנ קלח תושידקמ תויוושכעה םירפסה תויונח נור
 שי ,המ םושמ ,הזה חטשה ךותב .ינוידב עדמלו היזטנפ תורפסל

 תרבח האיצוהש םירתוכ לש ,ידמ הובג ילוא ,דואמ הובג זוחא
 :העפותה םע הרצק תורכיה ירה ,םהב לקתנ םרטש ימל

 טס ,"ןוקרדה חמור" לש ןושארה טסה תאיציל ליבקמב טעמכ
 םייתלילע םירפס םג איצוהל וטילחה ג סא"ל ךפא לש הכרעמ
 דימ הכפהש ,ןוקרדה חמור ירפס תרדיס הדלונ ךכ .אשונ ותואב
 תמישרב וליב םינושארה םירפסה תשולש לכ .תילנמונפ החלצהל
 יפלא תורשע ופרגו םיבר תועובש סמייט קרוי וינה לש רכמה יבר
 ירחסמה לאיצנטופה תא החירהש ,1%% .םלועה לכב םידהוא
 תורבחמ יתש ,ןמקיה יסיירטלו זיוו טרגרמל הנתנ ,םוצעה
 ספש ןייצל רתוימ .קפסהה אולמב בותכל קורי רוא ,הרדיסה

 ך%-ל המרג םתחלצהש ,םירפס דועו דוע קיפנהל ךישמה רוצייה
 ,הרגשבש הלועפ לאכ היזטנפה ירפס תאצוהל סתייתהל

 ?אל המל
 טושפ םירפסהש איה רתויב תיניצרהו הנושארה היעבה

 יתייה דוע הלאה םירבדה תא אורקל יתלחתה רשאכ .םיעורג
 .םעפ יא בתכנש רתויב קירבמה רבדכ יל וארנ םהו ,ריעצו םימת

 אורקל יתינהנש תודוהל בייח ינא .םימת יתייה ,יתרמאש ומכ
 לבא ,םהמ ילש םיקחשמל תונויער תביאש לע רבדל אלש ,םתוא
 םוש היה אל .ארוק ינאש המ לכ הזש ,בל יתמש םיוסמ בלשב
 ךכ רחא .הפוקת התואב יתארקש ,אל וא היזטנפ ,רחא רפס
 םיפסונ םישנא לצא השחרתה העפותהש ךכל בל יתמש
 תוכיא תייעב שיש בל םש אל םצעב דחא ףא .הביבסב
 ,םיניוצמ םירפסהש ובשח םלוכ .הרדיסה םע תיניצר
 והשימ ומכ ממ ?ונל תויחל הלוכי היעב וזיא ,ןכלו
 והשמ דמול אוהש חוטבו תותרשמל םינמור ארוקש
 םע ,חומ אלל םירפס הלאש ןיבמ אוהש דע ,בושח

 תובינג המכ) תוירוקמ אלו תובונג תולילע
 י"ןוקרדה חמור" ב אוצמל רשפא ןיקלוטמ
 הז .15דמ רתוי אצומש ימ לכל סרפ
 .(ירשפא

 ךרעב תוחוטש הרדיסב תויומדה
 תובותכ םה וילעש ריינה ףד ומכ
 בוטה םחולה ,ןומרק יל וחלסיו)
 .(זנטרה דמגה ,שימלחו ,ליבדהו
 םירפס לש איה תיללכה השוחתה
 קו םיבתכנש ,ענה טרסה תיירוגטקמ
 םהבש ,ןסכה ליבשב

 ללכבו ,1%% לש םירפסה .שארמ ,רתוי וא תוחפ ,תבתכומ הלילעה

 םימיאתמ ,תוטישה ראש לכו א!ג016 לש םירפסה םג הז

 .ער הזו .יפוי תאזה הירוגטקל
 םה - לכמ עורגהו ,םולכ םישדחמ אל םה תיתורפס הניחבמ

 ,תמאב ,המל זא .חומה תא ץמאל ילב ילמרונ אל ףיכ .םירכממ
 .ףוסב - תרצוקמ תוביס תמישר ?ץמאתהל

 ?ןכ המל
 ןעמל .הזה גוסהמ םירפס לש םמויקל הקדצה םוש ןיאש אל

 םירפסה תשש תא ,בוש ,אורקל יתמייס וישכע קוידב - תמאה

 תויפיצפס תורטמל םיבוט םה לבא .ןוקרדה חמור לש םינושארה

 םיארוקה בורש הירוגטק ,םידיקפת יקחשמב ןקחש התא םא ,דבלב
 םיכילהת שיחמהל ידכ םיאלפנ הלאה םירפסה ,הל םימיאתמ
 אלפנ םיאצוי ,רוריבב םיראותמ אל םה םא וליפא ,תוברק .קחשמב
 .םהמ דומלל המ הברה שיו ,םירפסב

 םהש היפרהה איה פא לש םירפסה תא אורקל הבוט הביס דוע
 לש םירפס ומכ ןיא ,חונל ול תתל הצור התא םא - חומל םיקינעמ

 .םיעשעשמו םיטושפ םה .

 תרחא םג רשפאו
 עגרל ואצ ,היזטנפ ירפס אורקל םכנוצרב םא .בוש רזוח ינא

 .ריינמ ,םייתימא םירפס אורקל וסנתו 15% לש םירפסהמ
 :םיצלמומ םירפוס המכ ןלהל
 (עשעשמ הז תחא םעפ לבא ,םעפ לכ רפס ותוא) קוקרומ לקיימ
 .םינמזה לכב רתויב בוטה .תופוסה הלימה .].א א 101 אוםא

 קיתצמה קפס אלל - ט'צארפ ירט
 .רתויב

 - (ה.ב.צ,נ.ת) ינזאליז ר'גור
 .רבמא תרדיס ידהואל \ "יש

 תרדיס - ינוטנא סרייפ ל
 םידמחנ .אאז₪ ירפס

 רקיעב - - רתויב
 .םינושארה

 יהוזש ןבומכ
 .דואמ הרצק המישר
 המישרב ןיינועמה לכ
 ןמזומ רתוי .תטרופמ
 "ל ראוד יל חולשל
 זהו פו[ 6510 הזז

 ₪ ,ןייל ןוא טיבמוזל וא

 רש



 ירעומ לש המלש היישעה
 החחפהה סיצירעמל יאוול
 :"סיבכוכ ןיב עסעמ" ביבס
 ,םיקסיד ,חידפולקיע)א
 שדח סש סע וחש וישכעו
 הפ לכ .הידפי)פואה -
 עדל חיערש

 תירבה תוצראמ רזח רמוע בוטה ידודל
 םד לעב ץירעמ לכש םיטירפ רפסמ ותחתמאבו

 ,םהילע הבשחמהמ קר ריר ליזי ,קורי וא רק ,םח

 זא דחפא סאוא[ץםסו ב אוה ןושארה

 ראטס יניינעל הידפולקיצנאה איה הידפינמואה

 הב שי - םילק םייונישב ,םיריכמ ונלוכש קרט

 לבא ,(תיעיבשה הנועהו ר'גאיוו ללוכ) רמוח רתוי

 המ ,6₪ יבג לע תעבטומ איהש אוח לודגה ףיכה

 םיטסקט יעטק ,תונומת םג תללוכ איהש רמואש
 היצקארטניאל תורשפא םגו ,הקיזומב םיוולמ

 אל תאזש ןוכנ .בשחמל שמתשמה ןיב תילוק

 לבא ,(קמז"ראואפ ע"ע) ,ונומיב הרידנ העפות

 לכ יתבהאו ,הנושארה םעפה התיה תאז יליבשב

 ,עגר

 רוגיפב ו)ח)א ,דיפק ומכ
 יפכ) ץראל העיגה אל דוע המצע הנכותה ,ליגרכ

 תדמוע ינאש עמששכ רחא דידי המ לוזלזב ןייצש

 ךירדמל המודב ,(הידפינמואה לע בותכל

 לש רוחיאב ץראב אצי אוה םגש ,יביטקארטניאה

 .םישדוח המכ

 המכ םג ידידי לביק הידפינמואה םג דחי

 םירפס םיליכמש םיקסיד העברא ןהבו ,תונתמ

 דרנואל ,(רדהנ שממ) רנטש םאיליוו םיניירקמש

 םה םירפסה .ןאהוד סמיי'גו ייקט 'גרו'ג ,יומינ

 לובגה" ,"הנושארה האקתפרהה - זיירפרטנא"

 ןיזאהל יתלחתה ."םימשהמ םירז"ו "ןורחאה

 .יתזכאתה תצקש הדומ ינא הכ דעו ,םיקסידל

 יל רזומ תצקו ,רופיסה תא אירקמ םדא ותוא

 תא וא ,קופס תא הקחמ ייקט 'גרו'ג תא עומשל

 יוא .יטוקס תא (ארונ תמאב הזו) וא ,יוק'קמ

 .יובאו

 | - ולו קו -|-|

 חיחפל חואסריג שולש
 לודג גונעת ןיידע הז ,ןוכנ אל וניבת אלש

 ןושארה קסידה לעש םג המ ,םיקסידל בישקהל

 אוה הבו ,(תושגרתהה ,יוא) רנטש יפמ המדקה שי

 ןיב עסמ לש החיתפה ירוחאמ רופיסה תא ללוגמ

 .תומדקומה תואסריגה תאו ,םיבכוכ

 ךלהמב תיפוסה החיתפה תא בתכ ירבנדור ןי'ג
 םייָסְל וילעש ול רמאנש רחאל ,דחא םיירהצ רחא

 תינכותל הנכומ היהתש ידכ ,ברעה דע התוא

 ןכ ינפל עובש .ןבומכ ,הרזע ול התיה .הנושארה

 שבגל וסינ םהו תווצה םע בשי אוה

 :הזכ רבד םהל אציו ,החיתפה תא

 .ןודחאה לובגה ,ללחה"

 הרופיס הז .ןיתממ .טקש .יפוסניא

 תדחואמה ללחה תניפס לש

 .זיירפרטנא (1חווש66 50806 5תוק)

 םינש שמח ןב לורטיפ ,התמישמ

 רשק רוצילו שפחל ידכ ,היסקלגב

 עונלו רוקחל ,םירזה םייחה לכ םע

 ןיב עסמ .היסקלגה לש םימוצעה םיבחרמב

 ."םיבכוכ

 םה ילוא .וזה הסריגה תא ובהא אל םיבתוכה

 תוכ היהי אל םיפוצלש ודחפ

 ,החיתפה לכ ךשמב תבשל תונלבסו

 :רתוי הרצק הסריג ובתכ םה זא

 .ללח תניפס .זיירפרטנא .ס.ס.וו"

 םינש שמח ןב לורטיפ ,התמישמ

 םייח םע רשק רוצילו שפחל ידכ

 ,יפוסניאה לובגה תא רוקחל ,םירז
 היה אל שיא ףאש ןכיה ,ללחה

 ."םיבכוכ ןיב עסמ .םדוק

 םיענ אלו ,ידמ רצק היה הז

 :תישילשה הסריגה התיה וז .ןזואל

 התנומש ,זיירפרטנא ס,ס.ויה לש הרופיס הז"

 הניפסה .ונלש היסקלגב םינש שמח לש לורטיפל

 םירקבמ תנווכמ ,ץרא תובשומב תרקבמ תיקנעה

 .תונושמו תושדח תויצזיליוויצו תומלוע תרקוחו

 ."היתואקתפרהו היתועסמ ולא

 עיגהל רשפא יאשכ םישוע דימתש ומכ ,ףוסב

 תא רוציל ידכ ,שולשה לכ תא ובליש םה ,הטלחהל

 ₪ .םויה םיריכמ ונאש הסריגה



 בכככו ,רבתסמ ךכ ,לככה אכ הז םיכימ

 םייפארוה םיקשממה םיכככתשמש

 םיוצומ ונא ךכ ,תשרה לזו החשיב

 ה יעווווו

 וו

 םיששופמו חמודמ תוזויצמ כש ווזחה

 .ישיכשה גווסחמ
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 תוכרעמב ז!.א תינכות התיה ,םיעבשה תונשב ,הלחתהב

 \ יי ב יל יי יור ו ב ייעווב
 ,םכריכזהל .דבלב םישמתשמ ינש ןיב קחורמ חיש וד הרשפיא איה
 שודיח היה יזכרמ בשחמ לומ םייביטקארטניא םילנימרטב שומיש
 58011 טסקטב רמולכ ווא \(דא אוטוג-ב התשענ תבותכתהו
 תורופס םינש ינפל דע דמעמ קיזחה הז ,אל וא שודיח .דבלב

 םיישיא םיבשחמב שומישל תונולחה תכרעמ הסנכנ רשאכ

 תרושקתב שומישל 51.וא לוקוטורפ סנכנ רשאכ - רתוי רחואמו
 ."תיאנולח תשר" רשפיאו

 ו יי ב
 -וב רבדל םיבר םישמתשמל רשפיאו ,ואז אא[ אמו .גאצ 6111 -

 הפיהו טושפה לוקוטורפה תא חתיפ םמעושמ יניפ טנדוטס .ןמזב

 זא דע ןתינש תורישה תוכיא תא רפשל הסינ רשאכ הזה
 רי וייר יהוה יו ירייה

 וא א"ת תטיסרבינואב וגו גש.וו| וא הינרופילקב רשא וזט הטוע<.טסממ

 תשרהמ םתדרוהש יהשלכ 1!א6 תנכות םכתושרבו ,םירחא
 ץורעב םירחוב םכניה (םניחב הקלוחו החתופ איה הליחתכלמ)
 תויהל לוכי הז .ונכות לע דיעמה ומש יפ לע והשלכ ((וו1אאאפטו )
 דחא לכ .תוימיטניא היטבמא תוחישב-וא םיינכט םיאשונב רושק
 .ומצעל רחבש יוניכב וא ומשב ארקיהל לוכי

 המ ,וא ץורעל םירבוחמהמ דחאל תיטרפ החישב תונפל ןתינ

 ול-רצונ ךכ .ץורעה ירבוחמ לכל ךירבד תא חולשל ,לבוקמ רתויש

 החישל דוגינב ,וב יקנע םיסוניכ רדח ,עגרה ותוא לש ןודעומ ןיעמ
 ץורעל .תחא הנועבו תעב רבדל םלוכ םילוכי ,תינופלט וא תיעבט

 רשפא לבא ,וילא סנכיהל שיאמ עונמל ןתינ אלו סוב וא להנמ ןיא
 דע יל הרקש רבד ,והשימ םע םירבדמ אלש טילחהלו םרח ליטהל
 ל ב ו יו יי יי יל מ
 ויין ינימי

 חהוטשדומ חוד םצעב הז צצםט

 ולא .\אתמזב 6117-ל םירתא ףסוא לע ונארק םדוקה ןוילגב

 .יתעדל ,הנוכנ אל היגולונכטב שומיש םישועה םיביבח םירתא םה
 םייפארג םיפד תגצהל הדעונש היגולונכט "טוחסל"ו לצנל ןויסנה

 רצונ ,ךכל הדעונ אל וזש ןוויכמ .ידמל בזכאמו תועטכ הארנ תשרב

 םיחלוש םישנאש בצמ

 לעו ותעדוה תא דחא לכ

 םירבוחמה לכ לש ךסמה

 ליכמה ףד שדחמ שרפנ
 .השדחה העדוהה תא

 1 ו

 איה .עבטה ךרדכ הניאש
 לש תונורתיה תא הרסח

 דחמ ינורטקלא ראוד

 לש תוידיימה תאו

 .ךדיאמ [8₪6 תשקשק

 ,הטיאל תלהתמ החישה

 תולחוז שגויה

 םא וליפא תומימשמו
 ימי

 טמרופהש תויהל לוכי
 ויו יען ו ינוב

 םיאתיו רפתשי ווזאוו

 יג םימושייל

 תועדומ חולל רבעמש

 הז םייתניב לבא ,הפהפו
 .ךכ אל
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 11/7 תונכות רפסמ ןורחאה ןמזב ואצי ,ול תוקיפסמ ןניא םילימהש ימל
 "תלת תונכות ןניה או ץווה וגזר סאו 08 61141 .תוניינעמ תויפארג
 םיטייבזהגמ המכ תשרהמ דירוהש רחאל) שמתשמל תורשפאמה דמימ
 א א[ \א-תומדב רוחבל ,םוד יומד ידמימ-תלת םלועל סנכיהל (םידבכ
 ,גד ,םדא תומד הז םא הנשמ אלו ותוא גציית איה .תויומד תיירפס ךותמ
 .(!וווק://רעישו אסוחה.חשו) .טמחשב קחשמ ילכ וא רפרפ

 יו יונת יו ויופי ומ ו יוווהתיעה התיופה| יי יש

 ו יי יי רב ילנה מץ יה

 | םינבצעתמש םירחא הז תא םיבהואש הלאכ שי .בשחמ יקחשמ לש דנואסה
 6זו\ז"ה תא הווילש יתרוסמה טקשלו תוימיטניאל עירפמ הזש םינעוטו

 ירי ו יי

 ! | הזירכה ברסויפמוק םגו הלש תשרל המוד הנכות האיצוה טפוסורקימ םג
 | רבעמ תקפסמו סאו ול. גוש \צ תארקנה וסטי'גופ תנכות לע התע הז
 ₪2( | תונורדסמו םיכובמ ,תונוש תורואפת - תויומד תיירפסו דמימ-תלת תביבסל
 .םידיקפת קחשמ טעמכל תשקשקה תא םיכפוהה

 ו | שמ 1 7% השש [ | ן" ₪ ו" מ חו |

 ומ ל ו 10 ו [ ." ן

 ,תפסונ 6:11 תנכות תשרהמ דירוהל היהי רשפא תועובש רפסמ ךות

 1 ל יי ו

 יוותמ םתוא ונרציש יליימסה ינמיסל יפארג ףילחת הנושארה םעפב

 ,הכ דע 50

 שה רשאכ

 תושגר עיבהל

 וניתולימל יווילכ

 .תוילאוטסקטה
 - | | ו רשפא

 | \/567ח 6: ז ש מ ת שיה ל

 לש - תוירפסב

 תונכומ תויומד

 תויומד תונבל וא

 תומד לכ .תושדח

 ןיעמ רוציל הלוכי
 סו: 0% זז
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 , ףסואמ היצמינא

 אוטפוש: סא ₪ז| ,םימיירפ | לש
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 הז 6 כס וח \ןוהוז וננ6ז וא הצור איהש

 ו-ומז'!צ , ןח. חוונו|\וןמשז ויס ושטז"מגסה | .רדשל
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 ךיאו לוק ילג םהמ ונרבסה ,ךירדמה לש ןושארה קלחב ,רבעש ןוילג 2
 דיחיה שומישה אל הז לבא .ונתושרבש לוקה סיטרכ ךרד םיעמשומ םה
 לש זותניס וא ,הימדה אוה לוקה סיטרכ לש ודוקפתמ לודג קלח ,םהלש
 עקר תקיזומב רקיעב תשמשמ סיטרכה לש וז היצקנופ .םינוש הניגנ ילכ

 יסיטרנ .םיבר תכרעמ יבאשמ תשרוד הניא איהש םושמ ,םיקחשמ לש
 .הניגנ ילכ יוקיחל תוטיש יתשב םישמתשמ קושב םויכ םייוצמה לוקה
 .\ו גושוגפןט"ו [יא|

 זה .םייתשה ןיבמ הקיתווה איה א[ 5עהו!ושואזה תטיש

 הניגנו הטלקה ץורע לש תפסות עיצה ,ונמזב ינשדחה ,5ס0טת0 5

 תוכיאב היה ורפה תסריג לש האוב םע ועיגהש םירופישה דחא ,ילטיגיד
 וזתניס הב ךרדה םלוא ,הקיח אוהש םילכה תומכבו א["ה לש לילצה
 ריהבנ ,ז:או-ה תטישה תלעופ דציכ ריבסנש ינפל ,ההז התיה םילכה תא
 .ןיטולחל םייגולנא םיעצמאב אלא ,המיגדב שומיש לכ ןיא וז הטישבש

 תיגולנא ךרדב םילילצ תקפהל םישמתשמ ןהבש תוטישה תחא
 יתפרצה יאקיטמתמה חתיפש הידואית לע תססובמ לוקה יסיטרכב
 תרשפאמ הירואיתה .18-ה האמב דוע (163ח םגקוופו6 [טטתטז) היירופ

 .סוניס תרוצב םילג לש יפוס רפסמל ,יעבט רוקממ לילצ לכ לש קוריפ
 םילגה ,רמולכ .ךופה םג דבוע ,[יטווחטז .גח1ע555 םשב עודיה ,ךילהתה
 ידכ ,הרזח בולישל םינתינ יעבטה לילצה לש קוריפהמ האצותכ ורצונש

 = -או פצח 5

 ( וו

 תוטישב ,לוק יטיטרנב קסוצ ךירדמה לש ינשה וקלח
 תונודחאה םינשה לש םירוטישבו תונשי המיגד

 הס טו|3ּהזסז

 הירואיתה לבא ,הפיו בוט הז לכ .יעבטה לילצה תא הקחיש לילצ רוציל

 םילילצ קיפהל ידכ םיבושיח לש המוצע תומכ תשרוד תאזה האלפנה

 םהש עדוי לוק סיטרכמ א[ ילילצ עמשש ימ לכ .םייעבט ועמשייש
 םיקפומ הבש ךרדה איה ךכל הביסה .םייעבט םיעמשנ אל טלחהב
 ,לוקה יסיטרכ ידי לע םילילצה

 לוקה יסיטרכ םיליעפמ םייתימאה םילכה לש םילילצה תא תוקחל ידכ
 ןיב תונוש רוביח תורוצו ,(טטקטזגוסה) םירוטרפוא לש תבכרומ תכרעמ
 קחשמ ידי לע .תיסחי טושפ לג קיפמ רוטרפוא לכ .ינשל דחא רוטרפוא
 ,דחיב םירוטרפוא המכ לש םרוביחבו רוטרפוא לכ טולפיש לגה תרוצב
 .יעבטה לילצל המודה לילצ רוציל ןתינ ,תונוש רוביח תורוצב

 אוה ןושארה קלחה לש ודיקפת :םיקלח השולשמ בכרומ רוטרפואה
 ארקנ ינשה קלחה .ןותנ עגר לכב רוטרפואה תא בוזעיש רדתה תא עובקל
 לע רמולכ ,לגה לש המצועה לע טלוש אוה .(םמיטוטקט) "תפטעמ"
 המגודל חקינ .ןותנ עגר לכב רוטרפואה ךותב רצונה לגה לש הדוטילפמאה
 לילצה תמצוע הלוע רתנספב דילק ץחלנש עגרהמ .רתנספה ילילצ תא

 א'ה וז הדוקנמ ,התמצוע אישל העיגמ איה הבש הדוקנל דע תוריהמב
 תפטעמה .טא טא הגומנ זאו ,המ ןמז העובק המצועב תראשנ ,טעמ תדרוי
 ללכ ךרדב .רבועה ןמזל סחיב לילצה תמצועב םייונישה תריציל תשמשמ

 :לגה תמצועב םייונישה תא םיראתמה םירטמרפ העברא תפטעמל םינזומ
 חקייש ןמזה - םששגצ .םומיסקמל עיגהל המצועל חקייש ןמזה - :\וזמש\
 ראשיי הב המצועה - 5ושוהות .המ ןמז ראשית הב המרל דע תדרל המצועל

 המצועל חקייש ןמזה - ₪6|טגפ6ר| ,המ ןמז לגה
 לכמ תונושארה תויתואה ףוריצ .ספאל תדרל
 המש תא המצועה תמוקעל ןתונ רטמרפ

 ישילשה קלחה .ג\ ספא (וצאט :הקיזומה םלועב
 יפוסה המצועה דוביע לע יארחא רוטרפואב ₪

 .לגה תמצועב םינטק םייוניש לעו [₪ 0
 תזתניס ארקנ רוטב םירוטרפואה רוביח

 םירבוחמ םירוטרפואה רשאכ וליאו ,חז
 [)!-ה בבש .היירופ תזתניס תלבקתמ ליבקמב
 (500מ0 .₪1ג9וסז"הו) .80|וט"-ה לש ירוקמה
 המ ,לוק לכל םירוטרפוא ינשב שמתשה
 בבשה .ולש הדוריה לילצה תוכיא תא ריבסמש
 2 ורפה תסריגב שומישל טנכוהש רתוי שדחה
 םורגל אל ידכ .םירוטרפוא השולשב שמתשמ
 ריכזנ ,זותעס לש וז האלפנ הטישל לווע
 םיאלפנ םייגולנא םירזייסתניס םימייקש
 ."א!זה תטישב םישמתשמה םישימגו

 וז

| 
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 יוקיחל רתוי תמדקתמהו השידחה הטישה

 יסיטרכ .\\'גיסופחוש 5ץחוחשופ איה הניגנ ילכ
 :םה הב םישמתשמה םיצופנה לוקה

 לש \מצטחוש-הו 50 | 32
 סיבארג לש 1!ןוזגפסטחש-ה תחפשמ ,ביטאירק
 ו ו5 תאו ,ג0ש"הו א[\א"ה תואסריג תא תללוכה



 "ה תטיש ,השעמל .יירטנומהו יוואמה ומכ 'ץיב לטרט לש םיסיטרכה
 היתואצותו ,[1-ה תטישמ שומישלו הנבהל רתוי הטושפ \א גוט
 א גטשוגופו6"ה תזתניסב .םייח תואלמו תויתואיצמ רתוי הברה תועמשנ

 .ןיטולחל תוילטיגיד העמשהו המיגדב שומיש םישוע
 תוסנל עודמ :טושפ אוה הימדה לש וז הטיש ירוחאמ ןויגהה

 םע בכרומ קחשמו תויטמתמ תואחסונ תועצמאב םילכה תא תוקחל
 ילטיגיד ןפואב םיירוקמה םילכה תא םוגדל רשפא םא ,םירוטרפוא
 םתוא ןגנל ידכ םיטושפ םייוניש םהב עצבל זאו ,רתויב ההובג תוכיאבו
 .םינושה םיוותב

 וליפא וא ,םייק ילכ םימגוד ו גוסוגסושזה תטישב ילכ רוציל ידכ
 ונאש הרוצ וזיאב לג לש תיטמתמ היצלופינמ ידי לע שדח ילכ םירצוי
 (םול) הרזח ידי לע תורצק תומיגדמ םיכורא םילילצ רוציל ןתינ .םיצור
 ,תפטעמ םג המיגדה לע תלעופ ,ףסונב .המיגדהמ רצק עטק לע
 תעבוק איה ::א[-ה תזתניסב הרציש טקפא ותוא תא קוידב תרצויש
 לש תילמיסקמ המרל עיגהל ידכ .ןותנ עגר לכב המיגדה תמצוע תא

 לש בר רפסמ םירצוי ונאש הניגנ ילכ לכל רידגהל ןתינ לילצב קויד
 עימשנ רשאכ ןכמ רחאל .רחא ותב החקלנ המיגד לכ רשאכ ,תומיגד
 ונא ךכו ,ןגנל םישקבמ ונאש ותל הבורק יכה המיגדה רחבית ,ילכה תא
 .ירוקמה לילצל רתוי םינימא םיראשנ

 יתימאה לילצבו התוטשפב אוה 'אגושופסוט"ה תזתניס לש הנורתי
 ןיבל ,תאו"ה ןוגכ תויגולנא תוטיש ןיב תוכיאב םילדבהה ,תרצוי איהש
 תלבט תזתניסב םיכמותה לוקה יסיטרכ בורב .םימיהדמ וא גו6וגפ"ה
 תונעטנ וילאש אאא! ןורכז לש ןונגנמ םייק ,(ואגושפטוט) םילגה
 תולוקה רפסמב תיפוסניא תושימג רשפאמ הז ןונגנמ .תומיגדה

 רופישו הפלחה רשפאמ אוה .סיטרכה תרזעב עימשהל רשפאש
 .םתלביק וא םתמגדש םישדח תולוקב סיטרכה םע ועיגהש תולוקה
 שיגרהל םיצור םתא םאו ,םייסיסב 512א םנשי לוקה יסיטרכ בורל
 תלוכיב .תומיגדה תוכיא תא רפשלו םתוא ביחרהל ןתינ םינעוצקמ
 "ל ביחרהל רשפא ונורכז תאש ,ג\\ "ה אקווד ןייטצמ ןורכזה תבחרה
 .1)וט דע "קר" ביחרהל ןתינ 1!!שג5סטה"ה תא .28א[0

 םיטב תחל שיפיפ
 "ה תמגוד ,םימדקתמ תותוא ידבעמב םידיוצמ םידחא לוק יסיטרכ
 יאדכו ,סיטרכה ריחמ תא םירקיימ הלא םידבעמ .ביטאירק לש 5
 ןועטל לגוסמ דבעמה .םתוא תונקל םיטילחמש ינפל בוט בושחל
 ידכ םהב שמתשהלו ,וליבשב דחוימב ובתכנש ,םינוש םימתירוגלא
 ולת תולודג תווקת .לוקה סיטרכ ,עימשמ וא ,םגודש לילצה תא תונשל
 םויכ .לעופב השענ אל רבד םוש םלוא ,הלאה םידבעמב םינרציה
 ,דבלב תותואה ץוויכל 455-ה סיטרכ לע אצמנה דבעמה שמשמ
 לע .םיפסונ םישומישל םימתירוגלא ול ובתכנ אל טושפש ןוויכמ
 םיטקפא תריציל םג ,ץוויכל ףסונב ,דבעמה שמשמ 32/\\\₪-ה סיטרכ
 לע קר לעופ אוה םלוא ,(הש\אמ -5)611081) רתוי םימדקתמ
 .םילילצה לכ לע טקפא ליעפהל לגוסמ וניאו םידדוב םילילצ

 זה ןיבל 5סטח6 וגז 32 \(ם"ה סיטרכ ןיב םיטבלתמל

 ןיב םיירקיעה םילדבהה תא הרצקב ןאכ ריבסא ,ז!וזזופסונחה א[
 1,300 :ריחמה אוה םתלקתנ יאדווב ובש ןושארה לדבהה .םיסיטרכה
 שרפה .!ווזופסטתש"ה סיטרכל דבלב לקש 900 ךא ,\אם-ל לקש
 האלמ הכימת לע רומשל בייחתמ \\\םזה .ימתס וניא הז םיריחמ
 יקיחרמ םייוניש ליכמ ומצע אוה דועב ,רטסלב דנואסה תחפשמ ראשב
 לע רומשל ידכ .(וילע ןקתומה א גושוגפ|ש"ה ללגב) לילצה תוכיאב תכל
 .םהיתוסריגל םינשיה אוזה יבבש לכ תא סיטרכה ליכמ הכימתה
 תוחינז תולועפ עצבמה ,יתרקויה ג5ץ7ה בבש וילע בכרומ ףסונב
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 הלא לכ .ותלוכיל תיסחי
 תולע תא דואמ םירקיימ
 אוה לודגה ונוותי .סיטרכה
 ןורכזה | תבחרה | תלוכי
 ולש הכימתהו ,ולש המישרמה
 ,:-אוט תרבח לש דנואס יצבקב
 ןיינועמש ימל דואמ תמסוקה
 סיטרכב שמתשהל

 עיצמ ,ותמועל .רזייסתניסבכ
 בוציע סיבארג לש סיטרכה
 תבייחתמ הניא סיבארג .ינשדח
 בוציע ןכלו ,תומדוק תואסריגל
 .ןיינעמו ידוחיי !ןוזה5סטת"ה

 שמתשמ | דנואס"הרטלואה

 ,סיבארג תרבח לש דבעמב

 הזה דבעמה .00| ארקנה
 .סיטרכה תלועפ לכל יארחא

 לוק יצורע 32 עימשהל ותלוכי
 רצוי וז הנוכת תרזעב .סיטרכה רקיעל ותוא םיכפוה ליבקמב ילטיגיד
 םייונישה לכ תא עצבמ דבעמה .תולקב וא גוטוגמוט"ה תזתניס תא סיטרכה
 ץורעכ התוא עימשמ זאו ,יוצרה ותב התוא עימשהל ידכ המיגדב םישרדנה
 32 דע עימשהל םיקחשמ ירצויל םג תרשפאמ וז הנוכת .רבד לכל ילטיגיד
 .עיזחל בשחמה לש ישארה דבעמל םורגל ילבמ םיטקפא יצורע

 תריצי רמולכ ,"ידמימ"תלת לילצ" םג םירשפאמ םיסיטרכה ינש
 תשרוד וז הילשא .רדחה ללחב יהשלכ הדוקנב זכורמ לוקהש הילשאה
 לש םיקזחה םידבעמה תרזעב תעצובמו ,לילצה לש םייביסאמ םידוביע
 תויורידתב םיעמשומה םינוש םיקלחל לילצה תקולח ידי לע .םיסיטרכה
 ,הנוש סנאלאבבו תונוש
 תלת לש הילשאה תרצונ
 .דמימ

 אלמה ךירדמה םת
 ,םתארקש יפכ .לוק יסיטרכל
 יסיטרכב ועצובש םייונישה
 םה תונורחאה םינשב לוקה
 :תריחב ,םויכ .םימוצע
 תמנתסמ הניא סיטרכה
 ןת" טפשמה תטילפב
 רבעל "לוק סיטרכ יל
 .תונחב רכומה
 ,בחר ןווגמה
 רוחבל תלוכיהו
 סיטרכה תא
 רתויב םיאתמה
 ב בהובע
 התה צ מנ
 .םנדיב
 ושמתשה
 ₪ .הב

 -ןא-היוהמ | -|
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 לש תויעב תרדיס
 הרדיס תויעב

 תומדקתהל השדח ךרד חותפל הלוכי תוטושפ תויעב םע תודדומתה וליפא
 ,רטדטספוה סלגאד בשחמה ןעדמו יאקיסיפה רמוא ,תיתוכאלמ הניבב תישממ

 הרואכל קר הרורב ןהילע הבושתהש תויעב שי לבא

 ,ןבומכ ,התיה הלאשהו ,"1, 2, 2, 3, 3, 3... " הרדיסה תא יתגצה םדוקה רמאמב
 לש - לדוגב קר אל - ביטב םייסיסב םילדבה םימייק יכ יתנעט .אבה רפסמה והמ

 השקו םדאל הלק היעבל המגודכ וז הלאש יתאבהו ,תיתוכאלמ הניב לומ תיעבט הניב

 .(תורפס תואמ ילעב םירפסמ ינש תלפכה לע ובשיח ,הכופה המגודכ) בשחמל

 - ("ךאב ,לדג ,רשא" רבחמ) רטדטספוה סלגאד לש ותדובעב וז הרדיסב יתלקתנ

 לש הלא םיטקפסאב וידימלת םע תונורחאה םינשב קסועש בשחמ ןעדמו יאקיסיפ
 ךוד תוחתופ ולאכ תוטושפ תויעב וליפא ,רטדטספוה תעדל .תיתוכאלמה הניבה

 לע קתרמ רפס םסריפ אוה הנורחאב .תיתוכאלמ הניבב תישממ תומדקתהל השדח

 .גישהש תומישרמה תואצותה

 הכירצ הרדיסה - ןושאר טבממ הרורב הבושתה ?וזכ היעב םדאה רתופ ךיא

 יל השק לבא ,ןתוא קמנלו תורחא תובושת עיצהל ןתינ ."... ,4, 4, 4, 4, 5" ךשמיהל

 הארנ .טושפ רתויו ןוכנ רתוי ונל הארויש רבסה םע תרחא הבושת תמייקש ןימאהל

 םגו ןורתפה אצמנ ךיא םג ריבסהל ךרטצנ םדאה לעפ הבש ךרדה תא ריבסהל ידכש

 בור לבא םילימב ורידגהל דואמ ונל השקש ,"בוט רתוי ןורתפ" לש גשומה תא
 .וילע ומיכסי םישנאה

 ₪ - לע תונעל בשחמ ינעדמ לש ךרדה ,דימתמו זאמ
 איה "זוז היעב לע בשוח םדא ךיא" ומכ הלאש

 תא רותפל הסנתש בשחמ תנכות בותכל

 תא םיויתכמ םה ,םיחילצמ םה םא .היעבה

 אלש רורב ."תיתוכאלמ הניב" ראותב הנכותה

 שארמ הבתכנ רבכ הנכותה ובש ןורתפ ונתוא קפסי

 ונא :ןתוא רופסלו תוהז תורפס לש םיפצר שפחל ידכ

 דבל "איצמהל" החילצמש הנכות תוארל םיצור ונייה

 .שארמ הכותל ותנכות אלש תונורתפ

 ליחתנ הרדיס תויעב רותפתש הנכות בותכל ןויסנב

 | וסנ ,האירקה ךשמה ינפל ,רתוי תורכומ תולק תורדסמ

 ,  ליבוהש הבשחמה ךילהת היה המ ראתלו תחא לכ לע בושחל
 :ןורתפל

 ,2,4,8,16- ג 4,710 13-.בב 7

 24,117: ה 2

 הרדיסו ,(עובק שרפה רמולכ) תוינובשח תורדס ןה 'ב"ו 'א תורדס

 שי :י'צאנוביפ תרדיס איה 'ד הרדיס ,.(העובק הלפכמ רמולכ) תיסדנה הרדיס איה 'ג

 ו+ו=2, 2+]=3, 5=3+2) אבה רפסמה תא לבקל ידנ םיכומס םירפסמ ינש רבחל

 ןיב לדבהל בל ומיש .וזב דעצ לכב לדג אלא עובק וניא שרפהה 'ה הרדיסב .('וכו

 הרדיסה תא קר םיאור ונייה םא .םירב'א השולש םתואב תוליחתמה ,'הרו 'ג תורדס

 קלחה סנכנ ןאכ ?8 וא 7 יעיברה רפסמכ עיצהל םיפידעמ ונייה םאה ,"... ,1, 2, 4"

 אזה תישיאה יתפדעה .רתוי בוטה ןורתפה והמ העיבקו תונורתפ ןיב האוושה לש

 .טושפ רתוי אבה רפסמה תריציל ללכה - רצק רתוי רבסהה יכ ,8"ב ךשמהה

 תולועפ תוסנל שי ,תישאר :םייסיסבה תונויערה תא תושיחממ ולא תורדס

 הקולחו ,'בזו 'א תורדסל ןורתפ ןתי רוסיח .םיכומס םירביא ןיב תוטושפ תוינובשח

 ינש רוסיח ונל ןתי 'ד הרדיסב .העובק האצות לבקנ הלא םירקמב - 'ג הרדיסל

 רוציל לכונ 'ה הרדיסב .םהל םדקש רפסמה תא אלא העובק האצות אל םירביא

 ,א הרדיס קוידב איה האצותהו ,םיכומס םירביא ןיב םישרפההמ השדח הרדיס

 .ונרתפ רבכ התואש

 תויעב" ןורתפל הנכותב תויסיסב תולועפ רפסמל םיקוקז ונא :תינמז הנקסמ

 :"הרדס

 לכ םאה ,לשמל - הטושפ איה םא הקידבל הרדיס חותינ :ו1 הלועפ

 הניפ

 תיתוכאלמ |

 .םיהז םירביאה

 .םינומס םירביא ןיב תוינובשח תולועפ ידי לע השדח הרדיס תריצי :2 הלועפ

 .וזל וז תורדס תאוושה :3 הלועפ

 .םיימעפ (2 הלועפ) םירביא רוסיח תלעפה ידי לע רתפית 'ה הרדיס ,המגודל

 רצווית הינשה רחאלו ,"1, 2, 3, 4" היהת הנושארה הלועפה ירחא רצוויתש הרדיסה

 'ד הרדיס לע 2 הלועפ תלעפה .1 הלועפ ידו לע ההוזמ רבכ איהש "1, 1, ז" הרדיסה
 (ןושארה רביאל טרפ) ההזכ 3 הלועפ ידי לע ההוזתש ,"0, 1, 1, 2, 3, 5" הרדיס ןתית

 .הנממ ונלחתהש הרדיסל

 שי הלועפ לכלו ,וז רחא וזב תולועפ רפסמ ליעפהל ךרוצ שי םימעפלש ןבומכ

 .2 הלועפב עצבתתש תינובשחה הלועפה גוס תריחב ,לשמל ומכ ,תויורשפא רפסמ

 לכ הסניש ןונגנמ ונל שורד ?רדס הזיאבו ליעפהל תולועפ וליא הנכותה עדת ךיא

 וליבוי וליאכ תוארנ ןניאש תואצות לוספיו תויורשפא ינימ

 ןיב האוושה תלוכיל קוקז ןונגנמה ךכ םשל .ןורתפל

 םיבצמ - "תונורתפ יקלח" ןיב וליפאו תונורתפ

 יאדנ םאה טילחהל ךירצו םהילא העיגה הנכותהש

 יסאלק אוה הז בצמ .האלהו םהמ ךישמהל תוסנל

 ."שופיח תויעב" תיתוכאלמ הניבב ארקנה םוחתל

 השולש ונל שי ןאכ םג ,וזכ היעב לכב ומכ

 םיבצמ רציימה בוכרמ ,תישאר :םיביכרמ

 ביכרמ ,תינש ;םימייק םיבצממ םישדח

 םאה טילחהל ידכ ,בצמ לכל "דוקינ" ןתונה

 ,תישילשו ;ןווינב שפחל ךישמהל יאדכ

 םאתהב שופיחה תא להנמה ביכרמ
 "דוקינ"הו ורצונש םישדחה םיבצמל

 ,תיתוכאלמה הניבה תפשב .דחא לכ לביקט
 ,"היעבה םוחת לש רבעמה תייצקנופ" םה הלא םיביכרמ

 ביחרהל לכוא אל ."תיטסירויהה היצקנופה"ו ,"שופיחה םתירוגלא"

 איבהל ידכ השק הדובע הברה דוע תשרדנ יכ שיגדהל הבוח ךא ,רתוי ןאכ

 .הרדיס תויעב ןורתפל "המכח" הנכותל ןאכ םיגצומה תונויערה תא

 תובושתב ולכתסתש ינפל תואבה תולאשה זתש לע טעמ בושחל םכתא ןיינעי ילוא

 .דומעה תיתחתב ךפוהמב תוספדומה

 !הז ןורתפל עיגת הלועפ וזיא ?"... ,3, 4, 4, 4, 3, 2?" הרדיסל ךשמהה המ :1 הלאש

 .ןובשח תעידי קר ןאכ הקיפסמ אלו ,השק הלאש וז :זמר

 ?ונלחתה הנממש הרדיסה תא רותפל ורשפאי ןאכ ונמנש תולועפה םאה :2 הלאש

 ₪ ?תשרדנ תפסונ הלועפ הזיא ,אל םא

 אטטש לטו 15 שט.טבו\\ו 6תס\ סטו םוג₪ 06 06
 ₪:0אא אש טסוא,םט 20.6 6 - שתו ווצ.םוווו סחנא + 'ז 'ע "ו ₪

 א ₪6 ₪ אם ם' או 50. 6 א,סוום סח( שטוו(ם (6א.16.ם) 1

 בון 000 וצו טסטהס ;תסו4 2000 006. אס ו (2006
 וס 7: אח צו סופט 650040 אש טסאו6ט: טוטו[ טס, ₪ 0 1

 6 טאוב 66 טצזש
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 לע לארשי

 הפמה

 ו
 ךלמה +
 חישמה

 הניפ

 תיתוכאלמ

 ונילע הפוכש תונורסחל המגוד איה ("לארשיל ןוכרד"ו "םוקמלק") ולא תונכות יתש ןיב האושההה
 בורל הב הפוקתב רצומ קפסל ותעשב הכירצ התיה ,הקיתווה "לארשיל ןוכרד" ."המדיק"ה םימעפל
 ועיקשה ןכל ."תונולח" תכרעמ וליפא וא תיתוכיא הקיפארג ,םור-ידיס ויה אל םישמתשמה
 ותוא ךותמ ברימה תא קיפהל שמתשמל ורשפיאש תוקינכטבו עדימ לש םכח גוצייב םיחתפמה
 תנסחואמה הקיפארגה תוכיאו תומכ יפ לע םידדמנ םירצומ הב הפוקתב הדלונ "םוקמלק" .עדימ

 קושהשכ ,םויכ .תיביסמ הקפהב תוכורכה תויתקפהה תויעבה םע דדומתהל הארנכ הפידעהו ,םהב
 תולקב תולוכי "לארשיל ןוכרד" ומכ תונכות ,"ואידיו הארמ ילש בשחמה" לש ןורכשהמ חכפתמ
 לע םיססבתמה םירצומל .ןהלש תואבה תואסריגב םיקוקיזו ואידיו ,הקיפארג רתוי בלשל תיסחי
 .תיתוכיא עדי גוציי תייגולונכט חתפל רתוי השק היהי "םוקמלק" ומכ תומכ

 םעפ בתכ הטנפורגנ סאלוקינ .תוכיא תאכדמ "תיתומכ המדיק"ש ךכל הדיחיה המגודה הניא וז
 ,ןופלטה ךרד קיפסמ הריהמ םינותנ תרבעה תרשפאתמ התיה אל סקאפה תאצמה תפוקתב םאש
 לש יטפוא יוהיז וא /ו ינורטקלא ראוד לש תויגולונכטב רתוי עויקשהל סקאפה יחתפמ םיצלאנ ויה
 תכרעמהש ילבמ ריבס ןמזב ןופלט וק ךרד ןבל-רוחש ףד חולשל תורשפאה התיהש ללגב קר .בתכ

 .סקאפה תויגולונכטב המדיקה הבכעתה ,ותוא "ןיבת"

 םירואזונידכ הל ומדקש תויגולנאה תויגולונכטה וא א! תייגולונכט תרכזומ תובתכה יתשב

 ₪1 .חלכה ןהילע דבא ,קיפסמ הלוז הכפה תומיגד תעמשה תייגולונכטש עגרבש םינשוימ
 אלש חינהל ריבס ןכלו תיביטיאוטניא אל דואמ הטיש - היתונורסח ראש ןיב - התיה ומצעלשכ
 איה הביסה ?סנאדה ףנעב םינשי םייגולנא םיתניס לש היחת שי עודמ - תאז תמועל ךא .בושת
 ןיידע ,לותח וא רתנספ תעדה לע תלבקתמ הרוצב עימשהל יל תורשפאמ המיגד תויגולונכט םאש
 "תוירתנספ"ב אלו (םיטקפאו תפטעמ ומכ םיטושיק תפסותב) "רתנספ לש הטלקה"ב רבודמ
 .ךורעל רשפא ךמסמה תא - ינורטקלא ראודב ךמסמ תרבעה ןיבל סקאפ ןיב לדבהה ומכ .המצע

 וא "טזזב" לש לילצ קיפמ יגולנא יתניסשכ .טסארטנוק תונשל רתויה לכל - רשפא סקאפל

 והזו) ותוא טשקל םתס אלו "לילצה תוהמ" תא תונשל םירשפאמש םיבר םירטמרפ םנשי ,"האוו"
 .("ונכט"ה תקיזומ לש םיירקיעה םינממסה דחא

 לשמל) יעבט לילצ חתנמש ךילהת תויהל בייח םיילקיזומה םילכה םוחתב אבה דעצה ,יתעדל
 לילצה ינייפאמב הטילש יאקיזומל רשפאמו ("ולוק לכ" הבתכב רכזומש "היירופ ךילהת" תרזעב
 תורשפאה ונימיב תיארנ ילוא ךכ ,ךרפומ "לעופ לכל רלפמס"ה ןוזח הארנ היה רבעבש ומכ .םוגדה
 ,הכחמ דוע ינא .הריבס תולעב "היירופ תמיגד"ל

 תורזומ םישקיה תוכרעמ ןתואל הפי המגוד תמאב איה ,הדיחכ ףוסב תגצומש הרדיסה

 ולאכ שי לבא - יתחלצה אל םלועמ ,תישיא ,ינא) רצימח תודיח רותפל שונא ינבל תורשפאמש
 םינותנ בשחמה לא ועיגי ךיא :תיתוכאלמה הניבה םוחתמ תפסונ היעב םג הלעמ וז הרדיס .(ןכש

 שי ןאכ .לארשיב תומחלמ ומייקתה םינש וליאב וא תירבעב םירפסמה לכ תא תייאל דציכ ומכ

 אל ,ןחלושל תחתמ תדמועש הספוק ומכ הארנ היה םדא םא :בשחמה לע יתועמשמ ןורתיי םדאל
 עדימה לכל ףשחנ היה אלש םג ןאכמו ,םירומו םירוה ,םירבח ול ויה אל ,םידלי ןגל לבקתמ היה
 ,םויכ ילוא .(תודיח ןורתפב םישלחכ םיעודי םיפתרמו תורעיב ולדגש םידליו) ילמרונ דליל ןימזה
 לע ךמתסהל ףאו ,עיצמ טנרטניאהש יביטמרופניאה שערה ללשל תשגל לוכי בשחמ לכ רשאכ

 יי יו יי יין יי שילב מה וב מלו יי תת ב וב

 לדגל גוהנ הב הביבסה הניא וזש ןוכנ .חתפתהלו דומלל ,הז "לוח זגרא"ב קחשל תויטנגילטניא
 תאצמהב ךרדה תצירפש ומכש רמאש יאני יבצ תא טטצל רשפא ןאכ ךא ,תיעבט היצנגילטניא

 תיתוכאלמ הניבב םג ךכ ,השוע רופיצש יפכ םייפנכב ףנפנל תוסנל וקיספה רשאכ התיה סוטמה
 .אל יתמו עבטה תא תוקחל יתמ דומלל ךירצ -
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